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ÚNICA FIRA PROFESSIONAL PER AL SECTOR MINORISTA CARNI
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HEM D’AGAFAR FORCES!

M

entre escric aquest article falta poc per les desitjades vacances d’estiu. Estic assegut
al despatx del Gremi, i sento com l’aire
condicionat em colpeja l’esquena i em
causa un dilema, o passo calor i omplo
el portàtil de gotes de suor, o agafo una
torticolis que demà no podré ni aixecar
el tallant. Decideixo posar-me al voltant del coll una gasa d’embolicar les
vedelles, que casualment duc a la bossa, i així evitar el cop de fred.
Aquest any he decidit fer unes vacances tranquil·les, sense avions, ni cotxes,
ni massa sol ni molts monuments, ni
amb els nens ni amb la sogra, ni hotels,
ni apartaments turístics.... He decidit
anar al “Pueblo”, recuperant una tradició
ancestral que potser no donava ni massa
cultura ni molt bronzejat i poca aventura,
però segur que dóna tranquil·litat i descans.
Perquè us explico tot això, doncs perquè al Gremi ens espera una tardor estressant i haig d’estar preparat. Per començar hem de preparar el càtering de la
festa de la Mercè que es fa a les fonts de
Montjuïc el dia 20 de setembre per tots
els artistes que participen, per als treballadors de la ràdio que retransmeten l’esdeveniment, i pels convidats. Com podeu
suposar, el 90% del menjar del càtering es
composa de carn, i quinze dies després ja
tenim a la Fira de Cornellà, la nostra estimada iMEAT que serà la segona vegada
que es fa a casa nostra i aquesta vegada
tenim la responsabilitat de fer-la encara
més gran, més interessant i lucrativa pels
nostres carnissers de tota Catalunya, to-
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També volem que sigui productiva per
tots els expositors que vénen a oferir els
seus productes, i a fi que tots els desitjos es compleixin, al Gremi treballarem
de valent i sense descans. La Junta creu
que no hem d’oblidar la part humana
d’aquesta Fira, una trobada de carnissers de tot arreu, units i il·lusionats amb
un ofici que viuen intensament. Per això,
estem organitzant un sopar de germanor
que esperem que no es perdi ningú, ple de
sorpreses i de glamour que de ben segur
no oblidareu mai...
I com no pot ser menys, ja estem fent
bullir l’olla per tal que, a l’estand del Gremi
es couin els millors xous-meats que hàgiu
vist, amb els millors Mestres Carnissers i
els increïbles elaborats que ens obren la
imaginació i ens omplen els calaixos.
Així doncs descanseu bé aquest estiu,
perquè us necessito a tots al 100%.
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EL GREMI INFORMA
L’ÚNICA CITA A ESPANYA PEL PROFESSIONAL MINORISTA

Els dies 6 i 7 d’Octubre tenim una cita a iMeat® Espanya

L

a fira iMeat® Espanya, la segona edició
de la cita dedicada al
sector de la carnisseria, xarcuteria i aviram minorista es fa un lloc en el calendari de fires professionals.
Per aquesta edició s’han
superat el nombre d’expositors respecte a la primera
edició per la qual cosa ECOD,
l’organitzador de la cita a
Espanya, amplia la superfície comercial. La fira tindrà
lloc els propers 6 i 7 d’octubre a Fira Cornellà i donada
l’expectació aixecada en el
sector, es preveu superar els
més de 3.000 visitants professionals de 2018.
LA FIRA IMEAT® ESPANYA
ESTÀ ORGANITZADA PER
L’EDITORIAL ECOD, QUE
COMPTA AMB L’EXPERIÈNCIA
D’ORGANITZAR IMEAT®
ITÀLIA, AMB GRAN ÈXIT,
TANT DE PÚBLIC COM
D’EXPOSITORS.
SUPORT INSTITUCIONAL
iMeat® Espanya compta amb
el suport institucional del sec-

Com l’any passat, comptarem amb un espai de cursos i conferències.

tor. A la iniciativa impulsora
iniciada pel Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de
Barcelona, cal afegir gremis i
entitats tan importants com
CEDECARNE (Conferación Espanyola de Detallistes de
Carn), l’entitat gremial més
important d’Espanya del sector detallista carni; Anafric,
Associació Empresarial Càrnica, entitat d’àmbit nacional de
les empreses del sector ramader-carni; Carnissers i Xarcu-

iMeat Espanya suposa un referent en el sector
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ters de Catalunya, marca que
integra els quatre gremis de
la federació catalana; al Gremi de Carnissers i Xarcuters de
València i Província i la Federació Avícola Catalana, mostrant
així el seu compromís i aposta
ferma pel desenvolupament
econòmic i social del sector.
La fira iMeat® Espanya està
organitzada per l’Editorial
ECOD , que compta amb l’experiència d’organitzar iMeat®
Itàlia, amb gran èxit, tant de
públic com d’expositors. La
cita italiana compta ja amb
sis edicions i està consolidada
com una de les fires més importants a nivell europeu.
iMEAT® ACOLLIRÀ
ACTIVITATS I TALLERS
DESTINATS A
DESENVOLUPAR ELS
CONTACTES I RELACIONS
COMERCIALS ENTRE ELS
PROFESSIONALS DEL
SECTOR DE LA CARNISSERIA,
XARCUTERIA I AU AMB ELS
PROVEÏDORS MARQUES DEL
SECTOR.

AVALADA PER L’ÈXIT A ITÀLIA
El salt de iMeat® a Espanya va tenir lloc al febrer de
2018, aconseguint en la seva
primera edició més de 3.000
visitants professionals, xifra
que “superava clarament els
resultats del primer esdeveniment a Itàlia realitzat el
2013”, afirma Luca Codato,
director general de la fira per
a Itàlia i Espanya. El nostre
Gremi va resultar imprescindible per a l’èxit de la primera
edició a Espanya.
Per a aquesta segona edició, ECOD compta amb la col·
laboració de Impacta Group
(grup Ideas Editoriales) en
la comercialització a Espanya,
que desenvolupa l’estratègia
de vendes i comunicació.
L’objectiu de la fira és posar
en contacte els professionals
del sector de la carnisseria,
xarcuteria i au, amb els proveïdors especialitzats i marques
del sector des d’una òptica de
business to business, el que

qualitat p

especialit

transparè

gestió sup

permet perfeccionar, actualitzar i adaptar el sector a les
noves estratègies globals del
segle XXI.
FIRA ESPECIFICAMENT REALITZADA PER AL MINORISTA
L’organitzadora de iMeat®
és ECOD entitat dirigida per
Luca Codato, realitzador a Itàlia de la fira iMeat®. La primera
edició de la fira a Espanya, realitzada el 2018, va confirmar la
validesa del format de l’exposició, específicament dedicada
als minoristes del sector que
volen projectar per al futur la
seva activitat al detall.
iMEAT® Espanya suposa
un referent en el sector per la
qualitat dels visitants, i pel seu
nombre d’assistents tots ells
procedents de diferents regions espanyoles, a més d’Itàlia i
altres països com, per exemple,

Malta. Aquest any la Fira ofereix també interessants punts
de trobada i de negoci.
Durant els dos dies que durarà la fira podrem gaudir d’una
aula de cursos on es faran formacions constantment. Tots
els assistents podran gaudir
de cursos, formacions i conferències molt interessants pels
seus negocis. A més, des del
Gremi estem treballant per
tornar-vos a sorprendre amb
la nostra gran vitrina amb elaborats que tant d’èxit va tenir
l’any passat.
Així que no dubteu! Segur
que visitar-nos a la iMEAT®
Espanya us ajudarà a donar
un impuls al vostre negoci.

Per aquesta edició s’han superat el nombre d’expositors respecte a
la primera edició

ualitat producte eficàcia lideratge equip capacitat experiència creixement valors garanties proximitat responsab

specialització traçabilitat futur agilitat confiança proximitat voluntat de servei proximitat diversitat potencial

ransparència servei disponibilitat gama de productes elaboració potencial fidelització regularitat fidelització

estió superació creativitat servei voluntat excel·lència certificació respecte il·lusió recursos alimentació natural

CARNS PONT, S.A.

Pujades, 68 (08005 Barcelona) ;t 933 004 660 ; f 934 854 252

www.carnspont.com

L’OPINIÓ DE LES EMPRESES EXPOSITORES

Destaquen la vesant pràctica de la fira iMeat 2019
CRUZ

Què diferencia iMeat d’altres fires? La fira del iMeat s’actualitza a les noves tendències del sector carni.
La seva gran afluència i professionalitat dels visitants carnissers i xarcuters fan que el iMeat es consolidi
com un dels esdeveniments més importants de l’any.
Quins beneficis troba com a expositor? Ens permet consolidar la nostra marca com a empresa líder en
disseny i muntatge de negocis carnissers i xarcuters, a més de presentar els nostres nous models de
vitrines amb disseny exclusiu model Prisma.

LUZCO

Què diferencia IMeat d’altres fires? Sent aquesta la segona edició en què participem, després de la
nostra experiència anterior, podem dir que iMEAT representa una gran oportunitat de negoci en la
indústria del sector carni i derivats, un gran aparador per a empreses que desenvolupem productes i
serveis específics per a aquest sector. És aquí on nosaltres, com a empresa dedicada a la il·luminació
especial de productes peribles, trobem una de les millors plataformes per arribar al minorista del sector
carni.
Quins beneficis troba com a expositor? Atès que iMEAT convoca a un tipologia de visitant tan concret,
la inversió com a expositor, és veritablement efectiva. La seva grandària i localització fan més que la
fira sigui fàcilment accessible tant al visitant com a l’expositor. Així com el contacte amb el client final
sigui efectiu. Les nostres expectatives de negoci van ser positives en l’edició anterior i, és per això, que
esperem amb il·lusió que aquesta fira sigui igualment reeixida.

VINYALS SOLER

Què diferencia IMeat d’altres fires? És una fira orientada al carnisser minorista i que reuneix tots els
proveïdors que el carnisser pot necessitar pel seu negoci.
Quins beneficis troba com a expositor? Contacte directe amb molts potencials clients.

DEHESA DE LAS CUMBRES

Què diferencia IMeat d’altres fires? iMeat és la fira més especialitzada i especifica del sector, amb una
clara vocació i orientació cap a carnisseries tradicionals, sent un tipus de client abocat a desenvolupar i
oferir qualitat i professionalitat màxima.
Quins beneficis troba com a expositor? I.B. Dehesa de Las Cumbres, com a empresa especialitzada en
donar la millor i més exclusiva qualitat que es pot obtenir a tot el món del porcí carni, és a dir servei Porc
Ibèric fresc, estem obligats a fer acte de presència amb la nostra oferta en iMeat, fira especialitzada i
especificada en valors com són la qualitat, l’exclusivitat i l’excel·lència.

Co

AUGUSTA

Què diferencia IMeat d’altres fires? Segons el nostre punt de vista, aquesta fira està desenvolupada
per carnissers i dirigida a carnissers. Un detall, el simple fet que els dies d’exposició siguin diumenge i
dilluns evidència el coneixement profund del dia a dia del detallista per part dels organitzadors.
Quins beneficis troba com a expositor? Proximitat (fabriquem a BCN), concentració de la feina (només
2 dies, intensos però efectius), aprofitament del mateix (és una fira d’àmbit estatal, el nostre mercat
natural) i economia (preu dels espais raonables).

SINGULAR SHOP

Què diferencia IMeat d’altres fires? És una fira més directa al nostre client. Menys generalista i més
enfocada als professionals del sector de la carnisseria i la xarcuteria.
Quins beneficis troba com a expositor? Els visitants són realment potencials clients i veritables professionals del sector

OS SISTEMES

Què diferencia iMeat d’altres fires? Sense cap mena de dubte la proximitat dels visitants, a diferència
d’altres fires en aquesta pots establir un contacte directe amb els visitants, tots ells professionals i explicar el teu producte d’una forma clara i tranquil·la. Les diferències respecte a altres fires és que les seves
dimensions més reduïdes permeten als visitants recorre tota la Fira i a nosaltres ens permet contactar
amb ells. Quins beneficis troba com a expositor? Per nosaltres la ubicació molt a prop de les nostres
instal·lacions, el preu raonable de l’espai i la seguretat de que els visitants són professionals, fa que
sigui una inversió molt interessant i un aparador ideal per presentar qui som i el que fem dins del sector.
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RESERVAT PER A PROFESSIONALS MINORISTES I EMPRESES COL·LABORADORES

Sopar de celebració de la 2ª Edició de la fira iMeat®

A

mb motiu de la
segona edició de
iMeat® , hem organitzat un sopar
de celebració el proper dissabte 5 d’octubre. En aquest
esdeveniment resten convocats tots els professionals
d’Espanya en una trobada
de germanor on gaudirem
d’una vetllada molt agradable.

45€ per persona. Les places
són limitades i acotades a
l’aforament de la sala.

Aquest acte tindrà lloc a
Barcelona a l’Hotel Crowne
Barcelona a l’Av. Rius i Taulet
1-3 a les 21:00h. Tenim moltes sorpreses preparades per
tal que ens ho passem molt
bé, al mateix temps que intercanviem experiències.
El preu del sopar serà de

Podeu reservar la vostra
plaça, individual o grupal, omplint el formulari que trobareu a www.gremicarnissers.
com,al grup de WhatsAPP del
Gremi o a través del nostre facebook. També podeu trucar a
Impacta Group, empresa que
ens gestiona la comunicació,

Companyia General Càrnia

EL PREU DEL SOPAR ÉS DE
45 € PER PERSONA. LES PLACES SÓN LIMITADES I ACOTADES A L’AFORAMENT DE LA
SALA. L’INSCRIPCIÓ ESTÀ RESERVADA A PROFESSIONALS
MINORISTES I EMPRESES
COL·LABORADORES

al 93 423 84 04 o bé envieu
un mail a info@impactagroup.
es. També podeu comunicar
directament amb el Gremi i
us passarem l’enllaç per reservar plaça. La inscripció a

aquest sopar està reservada
únicament a professionals
minoristes i representants
d’empreses patrocinadores i
col·laboradores.

Vedella de gra Catalana | Vedella D.O Galícia i Salamanca
Vedella de Llet (Carn blanca) | Vaca (Bou) | Xai | Cabrit.
Carns de qualitat en canals, quarts i peces desossades

Contacte: (+34). 935 564 711 | C. Transversal, 4 núm. 18 | Mercabarna (Barcelona)

www.carnia.cat

- PUBLIREPORTATGE -

IMEAT I PAGANI XEF, SEMPRE UN ÈXIT

P

articiparem en la segona edició d’iMEAT®
Spain.
Aprofitant
l’èxit de la primera edició.
IMEAT és per a l’empresa
Fratelli Pagani una de les
principals fires del sector
a Espanya, un mercat molt
reactiu i amb resultats més
que positius. Serà una bona
oportunitat per entrar en
contacte directe amb els carnissers espanyols, objectiu
principal al qual l’empresa
ha dedicat una línia ad hoc:
Pagani Xef.
”Serà l’escenari ideal per presentar els nostres ingredients
d’Etiqueta Neta pertanyents a
la innovadora “Línia Healthy”
completament natural i formada per ingredients, aromes
i mescles lliures d’al·lèrgens,
amb Etiqueta Neta, orgànics i
en envasos ideals per permetre dosificacions intel·ligents.
Una línia específicament dissenyada per permetre-us
crear preparacions gourmet
d’alta qualitat, naturals, caracteritzades per una gran

atenció al contingut de sal i
sucre i l’absència d’al·lèrgens.
Entre ells, em plau esmentar
la Línia Novit, completament
sense additius, formulada per
preparacions suaus i sucoses
a força de carn fresca”. Declaracions de Valentina Cardazzi,
Directora d’Exportació a Espanya i Portugal, i cinquena
generació de l’empresa Fratelli Pagani.
PAGANI XEF A TRAVÉS
DE PRODUCTES INNOVADORS I D’ALTA QUALITAT,
PROMOU EL CANVI SUBSTANCIAL DE LA TRADICIONAL
CARNISSERIA QUE
EN ELS ÚLTIMS ANYS S’ESTÀ
CONVERTINT EN UN LLOC
DE RESTAURACIÓ, EN EL
QUAL OFERIR ALS CLIENTS
LA MÀXIMA CURA.
“Un sincer agraïment al
Gremi de Carnissers de Barcelona, soci ideal, sempre en
primera línia per donar suport
les nostres activitats i el nostre treball que amb passió i
amb gran comprensió portem

Fratelli Pagani és una empresa que des de fa més de 110 anys i 5
generacions produeix i comercialitza aromes i ingredients exclusius.

a terme en un mercat molt
estimulant, que és Espanya”,
conclou Valentina Cardazzi.

àmplia i completa gamma de
productes que inclou les línies
del Xef Pagani.

FRATELLI PAGANI, UNA EMPRESA AMB HISTÒRIA
Fratelli Pagani és una empresa que des de fa més de
110 anys i 5 generacions produeix i comercialitza aromes i
ingredients exclusius per a la
indústria alimentària adaptats a les realitats de cada
país. La seva gran experiència
en el processament i transformació de productes carnis li
ha permès desenvolupar una

És pionera en la producció
de bases sense sulfit i porta
més de 20 anys confiant en
l’Etiqueta Neta.
Avui en dia, Fratelli Pagani
disposa d’un dels laboratoris
de recerca i desenvolupament
i d’anàlisi més avançats, per
a un control extremadament
precís de tot el procés de producció, des de la matèria primera fins al producte acabat.
Aprofitant l’immens saber fer acumulat al llarg dels
anys, l’abril de 2018 Fratelli
Pagani vol ampliar les seves
activitats més enllà d’Europa
amb l’obertura d’una nova
sucursal als Estats Units.

Esperem veure’t en la fira
iMeat a l’estand C19-B18

Fratelli Pagani disposa d’uns dels laboratoris de recerca, desenvolupament i d’anàlisi més avançats.
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NOVES PRESENTACIONS I FORMACIONS PELS NOSTRES AGREMIATS

La formació, sempre una prioritat pel Gremi

L

a formació és un dels
pil·lars dintre de les activitats que el Gremi us
ofereix. Si voleu tenir un negoci innovador, no deixeu de
participar en aquestes formacions i assistir als nostres
cursos i presentacions.
El passat 13 de maig es
va realitzar el curs ELABORATS NIVELL II impartit per
la Yolanda i la Cinta on ens
van presentar elaborats carnis
molt innovadors. Combinacions autèntiques i originals
que no deixaran indiferents
els vostres clients.
També vam poder gaudir
d’un curs més tècnic però no
per això menys interessant.
El 27 de maig al curs ETIQUETATGE CORRECTE I FITXES
TÈCNIQUES vam apendre a
com oferir amb seguretat al
clients la informació que ens
puguin requerir i complir amb
la legislació. El curs va estar
impartit per la Marta Quintana, advocada especialitzada
en dret alimentari.
L’empresa MENÚ va realitzar
una presentació el dilluns
3 de juny. Va comptar amb
la col·laboració de la Yolanda

Casternado i vam poder veure
l’aplicació dels productes de la
marca en elaborats més atractius. En aquest cas, la jornada
va ser gratuïta.
PAGANI CHEF amb la
col·laboració de Fernando
Ferrer de Carnezeria Buen
Chentar, ens va presentar el
passat 17 de juny, nous productes i diferents elaborats
de temporada. Empanats, saboritzacions de pans, pinxos
i borquetes, barbacoes, rubs,
porchettas… La jornada va ser
gratuïta. Aquest curs va poder
ser seguir en directe on-line i
també es pot veure en diferit.

A la presentació de Menú vam poder descobrir totes les novetats de
la marca i es van fer elaboracions molt atractives.

LA FORMACIÓ ÉS UN DELS
PIL·LARS DE TOTES LES
ACTIVITATS QUE FEM AL
GREMI. CREIEM QUE SÓN
IMPORTANTS PER DONAR UN
IMPULS AL VOSTRE NEGOCI I
SORPRENDRE DIA A DIA ALS
VOSTRES CLIENTS
Durant el mes de juny va
tenir lloc una iniciativa formativa al Gremi que va neixer
amb l’objectiu de donar eines
i oferir formació en temes digitals. La proposta eren de 3
sessions:

La Yolanda i la Cinta van elaborar amb formes i aromes molt originals per ajudar-nos a diferenciar-nos de la competència.
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mateix, tenia una dilatada experiència política, atès que ja
havia estat regidor de l’ajuntament de Barcelona el 1905,
i alcalde accidental entre el
1912 i el 1915, però sobretot
sabia fer negocis.

la que es diu que la voluntat
de l’alcalde de “normalitzar”
la vida a la ciutat, després
“que ha restat absolutament
restablerta la seva ordenació
en tot assumptes, singularment en l’econòmic, degut,
sobre tot, a les mesures de
govern adoptades i que garanteixen a tots els habitants
de Barcelona llur dret al treball(...)”. El text segueix amb
l’establiment de tres punts de
compliment obligatori.

tant en els mercats
com en la via pública
estarien marcats amb
uns “cartellets”.
•

S’exigiria el compliment de totes les normatives vigents sobre
el pes i la qualitat dels
aliments.

Nascut en el si d’una família
humil, de ben jovenet començà a treballar d’electricista, i
va acabar creant una empresa
•
Qui no respectés les
d’electricitat des de la que va
disposicions seria mulsaltar a la política. Entre altat.
tres càrrecs fou President de
poder conèixer
els nous productes
de la marca Pagani, gaudint d’una jornada
molt interessant.
laVam
Cambra
de la Propietat
Ur•
L’alcaldia
expressava
bana de Barcelona i Comissari
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norDites totes aquestes coses, Garcia,
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l’ajunLITATconsultor
DELS ALIMENTS.
Presència
Internet: Deixa
higiènic
als
no .ens
ha de asorprendre
que on line. Les Jornades van ser mativestament
persanitàries
evitar qualde ser invisible!
Les claus
vostressevol
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el document,
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la gratuïtes.
negligència.
Google
peramb
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el teu
•
Els preus dels aliments
primera
línia
una frase
en
Finalment l’alcalde expresnegoci!
Animem tots els nosTambé us recordem que ara
tres agremiats que participin també podeu veure les grava-

sava la seva confiança en els
comerciants de la ciutat que,
com sempre, ajustaven la seva conducta als interessos
del veïnat “car així donaran
una prova més de llur amor al
desenrotllament i progrés de
Barcelona”.
L’alcalde Pich i Pon ha passat a la història, no tant per
haver ostentat tres càrrecs a
l’hora, sinó perquè era un home sense cultura i tenia per
costum de fer frases sense
sentit. Tanmateix, la seva sort
no es va veure truncada fins
cionsl’octubre
de moltsdel
dels
cursos
que
1935
va que
ser
fem ald’estraperlo.
Gremi on-line, sense
acusat
horaris i al ritme que vosaltres
mateixos us marqueu.

Si voleu més informació, us
podeu posar en contacte amb
el Gremi al telf. 601 31 77 44
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VAM GAUDIR DE TOT UN ESPECTACLE VISUAL, OLFACTIU I GUSTATIU

Les nostres Vedelles al Carrer són tot un èxit

D

urant aquest últim
trimestre hem pogut
gaudir de 3 “Vedelles
al carrer” a la ciutat de Barcelona. La primera, el dia 13
d’Abril, es va fer a la Plaça
Virrei Amat; la segona vedella es va celebrar al C/ Girona amb C/ Aragò amb motiu de la Fira Modernista de
l’Eixample el dia 1 de juny; i
la tercera es va fer al Mercat
de Collblanc a l’Hospitalet
de Llobregat.
Un cop més, tots els assistents van poder gaudir de tot
un espectacle visual, olfactiu
i gustatiu amb aquesta vedella sencera rostida durant
més de 12 hores a la brasa a
l’estil més antic i tradicional.

VOLEM DONAR LES GRÀCIES A TOTES LES PERSONES
QUE COL·LABOREN AMB
EL GREMI PER PORTAR A
TERME AQUESTA FESTA QUE
CADA VEGADA TÉ MÉS ÈXIT
I MÉS RESSÒ. VEDELLES AL
CARRER ÉS TOT UN ESPECTACLE VISUAL, OLFACTIU I
GUSTATIU
Si voleu gaudir al vostre
barri o mercat d’aquesta exquisida vedella, només heu
de posar-vos en contacte
amb el Gremi i us explicarem
què heu de fer per portar a
terme “Vedelles al Carrer” a
les vostres festes.

Vedella al Carrer celebrada amb motiu de la Fira Modernista
de l’Eixample

ARRIBA L’ÈPOCA DE LES BARBACOES

PARLEM PER WHATSAPP?

Campanya del Gremi per incentivar la
compra a establiments de confiança

E

l Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram
engega una campanya a Cadena 100 i
Cope Catalunya i Andorra amb l’objectiu
d’incentivar la comAAFF MERCABARNA CARN 2.pdf
pra de la carn per a la
barbacoa als establi-

1

ments de confiança.
Ja sabeu que en les
campanyes animem
als oients a cercar
al nostre web www.
gremicarnisser.com.
els establiments de
confiança.
Els agre21/6/19
9:42
miats que encara no
hagueu donat d’alta

les vostres dades, ho
podeu fer enviant un
mail a info@gremicarnissers.com. Des
del Gremi hem reforçat la campanya de
les barbacoes amb el
següent missatge:
Davant la previsió
d’altes temperatu-

res en els propers
dies, demanem sentit comú a totes les
persones que facin
barbacoas en espais
públics.
Preservar
la natura està a les
nostres mans!

Una de les vies de comunicació del Gremi amb els nostres
agremiats és, sens dubte, el
servei de whatsapp. A través
d’ell podem informar de
cursos, formacions, presentacions, notícies interessants
pel sector, subvencions… I
sempre us mantenim al dia
de tot el que es cou en el
sector.
Si encara no rebeu les
notificacions per whatsapp
del Gremi, i voleu estar al dia
de totes les informacions
interessants que enviem,
només heu d’enviar-nos un
missatge al 601 31 77 44 i
guardar-nos com a contacte
a la vostra agenda del mòbil.

15 anys optimitzant els seus negocis
augustavitrinas.com

MARCOS i ANGELA
Osca

DES DEL GREMI US OFERIM LA POSSIBILITAT D’AMPLIAR ELS VOSTRES CONEIXEMENTS

Ara podeu veure els cursos on-line quan vulgueu

S

i voleu ampliar el vostres coneixements com
a professionals del sector però teniu poca disponibilitat horària, des del Gremi
us oferim la possibilitat de
veure les nostres formacions
via on-line. El nostre catàleg
de cursos és ideal per poder
compatibilitzar les vostres
jornades de treball i el vostre
interès per continuar creixent i innovant. A la nostra
pàgina web, podeu trobar el
curs més adequat pel vostre
establiment o bé aquell que
millor s’adapti a les vostres
vendes.
Curs de presentació del nous
productes de Pagani Chef
amb Fernando Ferrer
A aquesta presentació ens
presenten elaborats de temporada amb els nous productes Pagani Chef. Ideal per
professionals de l’àmbit de
la carnisseria, la xarcuteria i
l’aviram. Aquesta presentació
és gratuïta. Contacteu amb el
Gremi previament per demanar el codi d’accés.
Curs d’Elaboració d’Hamburgueses i Roll Meats, realitzat
per Cinta i Yolanda
Casternado
Curs dividit en dos vídeos formatius on descobrireu més
fórmules per elaborar hamburgueses i fareu noves combinacions, autèntiques i originals.
Curs de la Carnisseria al Forn,
per Mònica Adell
En aquest curs us oferim propostes ben senzilles i interessants amb elaborats que els
vostres clients agrairan i valoraran ja que només les hauran
d’introduir al forn.
Curs Fusió Carnisseria i Pastisseria, per Manuel Santos
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El mestre Manuel Santos (de
Sevilla) presenta noves idees
de decoració en elaborats carnis, que ens donaran un punt
diferencial a la nostra vitrina.
Curs d’Elaboracions de Primavera – Sant Jordi, Cinta i
Yolanda Casternado
Elaborats de Primavera i Especial Sant Jordi. Per a aquesta
estació del any i una diada tan
especial com Sant Jordi omple
la teva vitrina de roses, altres
flors i elaborats carnis molt innovadors que enamoraran els
teus clients.
Curs Especial d’Innovació en
Barbacoes, per Cinta i Yolanda Casternado
Us oferiran propostes molt
innovadores per gaudir de
barbacoes molt especials amb
formes, aromes i sabors que
no deixaran indiferent als vostres clients.
Curs de Presentació de Safates de Formatge i Embotits,
per Olga Arrollo
Diferents propostes i consells
de presentació de safates
d’embotits, formatges i patés
que lluiran a les taules i seran
les estrelles de qualsevol celebració.
Curs de Cuina per a Carnisseries, per Teresa Olivella
Sigues tu el xef dels teus
clients. No tinguis por a preparar elaborats originals. Dóna el
pas i ofereix els teus productes propis.
Curs d’Iniciació a l’Elaboració
Innovadora, per Cinta i Yolanda Casternado
La innovació al vostre establiment us permetrà incrementar la rendibilitat del
negoci, tot oferint noves presentacions que captin l’atenció
dels clients i que us diferen-

A la nostra pàgina web podreu trobar el curs més adequat pel
vostre establiment.

ciarà de la competència.
Curs d’Elaboració de Patés,
Micuit i Carn freda (fiambre),
per Ana Paris
Us presentem un curs amb indicacions de les elaboracions
de patés micuits i fiambres artesans i amb una presentació
excel·lent i innovadora.
Curs Nadal a les Carnisseries,
per Mònica Adell
En aquest curs podreu aprendre a fer nous elaborats especialment dedicats per a l’època
nadalenca.
Curs de Canapés i altres Delicatessen, per Albert Fusté

Els clients valoren cada cop
més tot allò que els signifiqui
estalvi de temps amb productes excel·lents per a celebracions especials. Us donarem
idees perquè les pugueu oferir
als vostres clients i llueixin a
les seves taules.
Curs d’Elaborats de Nadal Farcits d’Aus i Conill, per Ana
Paris
Innovació i elegància que faran lluir els vostres mostradors en unes dates tan significatives.
Curs de Farcits Innovadors,
per Cinta i Yolanda Casternado

Tradició i innovació que per
oferir farcits molt saborosos i
visualment atractius.
Curs de Cuina - Croquetes, Canelons i Moussaka, per Teresa
Olivella
Un curs més que interessant
per poder oferir un servei de
valor afegit per al vostre client.

Què millor que oferir un producte de qualitat i casolà!
Curs d’Iniciació a l’Elaboració
amb Aus i Conill, per Ana Paris
Elaboració amb aus i conill, detalls i possibilitats d’elaborats
que es poden vendre al vostre
establiment.

Curs Elaborats de Yolanda i
Cinta Casternado
Anima’t a preparar l’elaborats!
Anirem indicant pas a pas en
temps real cadascun dels elaborats.

ANIMA’T A FER ELS CURSOS DEL GREMI!
· Sense horaris
. L’Eina perfecte per fer créixer el teu negoci

Els cursos online són les gravacions dels cursos fets al
Gremi i estan impartits per professionals amb anys
d’experiència en el sector i reconeguts internacionalment.

El preu per a agremiats
o amics del Gremi és de
67,50€ (cal que demaneu
el vostre codi descompte a:
info@gremicarnissers.com
601 317 744).
Escull el teu curs!

LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE L’HAMBURGUESA, TOT UN ÈXIT

Més soroll, més mediàtics, més carn de qualitat!!!

E

l passat 28 de maig
se celebrava a nivel
mundial el Dia Internacional de l’Hamburguesa, una data fixada al
calendari per posar sobre la
taula els enormes beneficis
per a la salut que comporta
l’hàbit de menjar carn. Des
del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona
sempre hem apostat per un
consum de la carn amb dues
condicions: que sigui de qualitat i adquirida en el nostre
establiment de confiança.
Per promocionar aquesta
jornada amb aquest doble objectiu, des del Gremi hem fet
una sèrie de materials (cartells, penjolls amb diferents
missatges de la campanya i
davantals) que els agremiats
han utilitzat per decorar el
seu establiment. Amb aquesta acció, s’ha volgut donar
una imatge unificada del col·
lectiu.
Per altra banda, s’ha engegat una campanya de ràdio a
quatre emissores amb públics
ben diferents:
CADENA 100: campanya de
falques i entrevistes en el
programa de Pepe Collado
Cope Catalunya i Andorra. La
campanya es va passar del 18
al 28 de maig.
Cadena Europa FM: campanya de falques en una emissora amb un públic més juvenil.
Enguany s’ha volgut facilitar la informació de la qualitat, la proximitat i la varietat
de carns per a les hamburgueses a les famílies i els joves. Per aquest motiu hem
‘rejovenit’ els continguts de
les falques adaptant-les a
aquest públic. La campanya
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es va programar a partir del
23 i fins el 28 de maig.
TEXT DE FALCA:
- Veu 1: Pregunta de TRIVIAL LISTILLOS: Ingredients
fonamentals per a una bona hamburguesa de qualitat?
- Veu 2: La carn de vedella
- Veu 3: I de pollastre
- Veu 2: La carn de xai
- Veu 3: La carn de cavall
- Veu 2: i la de porc o la de
conill, també
- Veu 3: La carn SEMPRE del
teu establiment de PROXIMITAT. Des del Gremi de
Carnissers, Xarcuters i Aviram us desitgem un feliç
dia internacional de l’hamburguesa EL PROPER 28 DE
MAIG. Consulteu on es troben els més de 500 ESTABLIMENTS amb garantia de
qualitat a gremicarnissers.
comi gaudiu del concurs de
Facebook on guanyareu un
premi molt especial.
- Veu 1: Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram.
GARANTIA DE QUALITAT
Cadena SER: Gràcies a la nota
de premsa enviada, la Cadena
SER va fer una petita campanya de dos dies en format
micro espai, una petita entrevista en què es recull els fonaments de la campanya de
l’hamburguesa, per una banda, i per una altra la distinció
dels establiments del Gremi
a través del nou segell de
qualitat. La campanya es va
programar el divendres 31 de
maig just en la desconnexió
del programa ‘Hoy por Hoy’
amb Pepa Bueno; i dissabte
1 de juny, també en la desconnexió per a Catalunya just
abans del programa ‘A vivir
que son dos dias’, presentat
per Javier del Pino, ambdós
són els programes líders en la

En Jordi Pascual de Carns de Cavall EP, va ser el guanyador del
sorteig que vam fer per celebrar el Dia Mundial de l’Hamburguesa.

ser franja horaria.
Flaixbac (grup Flaix): des del
23 fins al 28, l’emissora preferida dels joves a Catalunya
va emetre una sèrie de mencions en què es convidava a
participar en el I Concurs de
Rap del Gremi de Carnissers,
Xarcuters i Aviram que es va
emetre en el programa El Matí
i la mare que el va parir. Utilitzant les paraules “hamburguesa”, “qualitat” i “vaparir”,
els concursants havien de fer
una rap de només de 30 segons en què quedessin clars
les característiques d’una
carn de qualitat per fer una
hamburguesa.

Prop d’una desena de raps
van passar a la final. I els guanyadors van ser el Cristian i
l’Helena, que van aconseguir
els seu pack de productes de
Cansaladeria Brunés de Mollet
del Vallès i Despensa García
Lozano de Barcelona. Va ser
tot un èxit. I una experiència
realment positiva per al Gremi.
El passat 19 de juny, el programa va tornar a protagonitzar una nova acció on les
hamburgueses de vedella, de
xai, de pollastre, de cavall, de
porc,de conill....va ser les protagonistes. El Matí i la mare
que el va parir va fer un tast

d’hamburgueses. Realment
cap va sortir guanyadora.
L’equip se les va menjar totes!!!
CONCURS DE FACEBOOK I
CONTINGUT PROPI AL WEB
A Facebook vam realizar una
acció demanant a tots els seguidors del Gremi que contestessin: Amb qui compartiries
una bona hamburguesa? El
premi era un val de compra de
50€ per poder adquirir la carn
per fer les hamburgueses en
qualsevol dels establiments
agremiats. Vam aconseguir
que més de 13.000 persones
es fessin ressò de la campanya. De les més de 350 respostes, Facebook va decidir que la
guanyadora fos Sofía Gallego
Matas, qui va respondre que
la compartiría amb els seus
néts.La guanyadora va recollir el premi a Villarroya Carns

del Mercat de la Llibertat de
Barcelona. La campanya va
aconseguir en pocs dies prop
de 130 nous seguidors. Ens
falta poquet per arribar als
5.000. Ens ajudeu?
ELS NOSTRES AGREMIATS
VAN PARTICIPAR DEL DIA
MUNDIAL DE L’HAMBURGUESA I ELS VAM CONVIDAR
A QUE ENS ENVIÈSSIN UNA
FOTO MACA AL FACEBOOK
I A INSTAGRAM. ENTRE ELS
PARCIPANTS VAM FER UN
SORTEIG ON REGALÀVEM
DOS CURSOS DEL GREMI
Pel que fa a la página web,
del 18 al 28 de maig es va
aconseguir que prop de 2.000
persones es fessin ressò dels
continguts elaborats expressament per a la campanya on
es posava en valor els avantatges de menjar carn a qual-

sevol edat, les aportacions per
a la nostra salut i com el fet de
menjar carn va significar una
avanç significatiu per a l’evolució humana.

Impacta Group (l’empresa de
comuicació que assessora el
Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona) a
La Sexta Notícies.

RESSÓ MEDIÀTIC
Enguany també hem fet
una nota de premsa sobre el
Dia de l’Hamburguesa i l’engegada de la campanya a
favor de la carn de qualitat
adquirida a l’establiment de
confiança i de la nova proposta de segell de qualitat i es
van fer ressò mitjans tan dispars com: La Vanguardia, Diari
ARA, El Economista, agència
EFE, Expansión, Góndola Digital i diferents entrevistes
radiofòniques a Onda Cero, a
la SER i a la Cope. Per televisió, es va fer una referència al
Dia de l’hamburguesa utilitzant els textos elaborats des
del gabinet de comunicació

SORTEIG DE DOS CURSOS
Els nostres agremiats van
participar penjant els cartells
del Dia Mundia de l’Hamburguesa als seus establiments i
els vam convidar a que pengessin un foto maca al Facebook i Instagram mencionant
@GremiCarnissersBCN i amb
l’etiqueta #28MaigDiaHamburguesa. Entre tots els participants vam fer un sorteig on
regalàvem 2 cursos del Gremi.
El guanyador va ser en Jordi
Pascual de Carns de Cavall EP
que ens va enviar una foto
molt maca mostrant-nos tots
els tipus de hamburgueses
que fa al seu establiment.

Barquetas de celulosa y film para termosellar 100% COMPOSTABLES
En 12 semanas la bandeja se habrá biodegradado y el compost resultante permite,
el crecimiento de nuevas especies vegetales.
Aptas para microondas a 900 w durante 3 minutos, horno hasta 150°C durante 45 minutos,
congelación hasta -40º y termosellado con o sin atmósfera modificada.

A la Botigueta del Gremi podràs aconseguir
tot el que necessites pel teu negoci
- Hamburgueseres

- Ganivets

- Envasadores al buit

- Talls, pilons i taules

- Prestatgeries

- Espècies

- Safates

- Forn

- Embotidores...

A PREUS EXCLUSIUS PELS NOSTRES AGREMIATS!
Digue’ns què et fa falta i ho tindràs!

una mirada al passat
Un espai de referència a la ciutat moderna

El Fortí de Don Carlos
Isabel Boj
Doctora en Història.
Dtra. Schola Didàctica
Activa.

E

l fons documental del
Gremi de Carnissers és
ric i ens parla de la relació que han tingut els ciutadans de Barcelona amb la
carn al llarg del temps. Tanmateix entre les línies escrites, no només trobem referències interessants al tracte
i repartiment de la carn, sinó
que també descobrim la ciutat. En certes ocasions els
documents permeten identificar el nom de carrers i de
places que encara existeixen
però que han perdut tot el
significat que tenien en d’altres temps, com per exemple, les portes de la ciutat,
de les que només en queda el
nom, Porta Ferrissa, Porta de
l’Àngel, Portal Nou, que van
ser espais de referència a la
ciutat medieval i moderna
en quant a mobilitat i ara, en
canvi, són espais de referència pel comerç i pel turisme.
També en els documents es
parla d’altres espais que ja no
existeixen i d’alguna manera,
llegint el seu nom i intentant
imaginar-los, els fem renéixer. Buscar-los en els mapes
antics ens ajuda a entendre
què eren i quin sentit tenien
en un temps que ja ha passat. Avui ens entretindrem en
aquesta tasca imaginativa i
també necessària per entendre la nostra ciutat.
El juny de 1783, el Governador Militar de Barcelona,
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Fèlix Oneil, assessorat per la
Junta de Sanitat de Barcelona, es disposava a permetre
l’entrada dels ramats a la ciutat com s’esdevenia cada any
per Pasqua, amb tot l’enrenou
que aquest esdeveniment
suposava, després dels llargs
dies de Quaresma. Però aquell
any hi havia un problema afegit, s’havia detectat un brot
d’epidèmia i tota precaució
era poca. És per això que Fèlix Oneil disposava una normativa signada el 4 de juny
d’aquell 1783 les obligacions
que havien de complir els ciutadans que volguessin entrar
bestiar per al consum propi,
atès que precisament era
aquest el més susceptible de
patir l’epidèmia ja que el seu
origen no estava controlat per
les autoritats.
La normativa establia que
el lloc per on havien d’entrar
els xais que els particulars
volguessin portar a la ciutat
per a ser sacrificats per la Pasqua de Pentecosta havia de
ser la “Puerta del Fuerte Don
Carlos”. És un nom de porta
que no existeix actualment i
és per això que cal indagar on
es trobava la seva situació i
recular una mica en el temps
per poder imaginar el seu origen.

Fem una mica d’història:
un cop acabada la Guerra de
Successió, l’enginyer militar
Joris Pròsper Van Verboom va
suggerir al rei Felip V la construcció d’una Ciutadella Militar que permetés reforçar la
vigilància de la ciutat. La Ciutadella no es construïa per defensar els ciutadans, sinó que
tenia la funció de controlar
els barcelonins per evitar que
es revoltessin de nou contra
el rei. La seva construcció va
tenir un impacte molt gran. El
barri de Ribera, que havia patit i molt els atacs de les tropes borbòniques i que a més
havia oposat més resistència
durant l’enfrontament, va
ser durament castigat. Bona
part dels carrers i cases més
orientals van ser destruïts per
construir la nova estructura
que ocupà també els terrenys
de l’antiga muralla i que ar-

ribava a l’actual carrer de la
Marina.

DE L’ENTRADA DEL
FORTÍ DE DON CARLOS NO
EN QUEDA CAP VESTIGI,
PERÒ SÍ QUE ES CONSERVEN FOTOGRAFIES DE
PRINCIPIS DEL SEGLE XX
EN LES QUE ES VEUEN LES
RESTES D’UN TERRAPLÉ
SOTA UNA FORTIFICACIÓ
A LA PLATJA DEL SOMORROSTRO.
La Ciutadella tenia cinc
grans baluards, dotats de canons que apuntaven la ciutat,
els baluards que s’anomenaven del Rei, de la Reina, del
Príncep, don Fernando y don
Felipe, disposava també d’un
fortí que donava a la platja,
actualment del Somorrostro.
Tota la Ciutadella estava envoltada d’un camí que pre-

LA NORMATIVA ESTABLIA QUE EL LLOC PER ON
HAVIEN D’ENTRAR ELS
XAIS QUE ELS PARTICULARS VOLGUESSIN PORTAR A LA CIUTAT HAVIA
DE SER LA “PUERTA DE
FUERTE DON CARLOS”
Mapa de Barcelona 1806, Institut Cartogràfic de Catalunya.

sentava dues entrades: la que
esmenta el document que era
l’entrada del Fortí de don Carlos i l’entrada del Portal de Mar
que també esmenta el document.
De l’entrada del Fortí de don
Carlos, segons mostra la carta
arqueològica de Barcelona, no
en queda cap vestigi, però sí
que es conserven fotografies
de principis del segle XX en les
que es veuen les restes d’un
terraplè sota una fortificació
a la Platja del Somorrostro.
Aquesta fortificació correspondria a les restes del Fortí,
lloc on al 1914 es va construir
l’Hospital d’Infecciosos, actualment Hospital del Mar.
Cal tenir en compte que en
aquell temps a Barcelona no

es podia construir edificacions
més properes d’un tir de canó, per tant, hem d’imaginar
que el terreny immediatament
exterior a la Ciutadella era un
lloc sense edificis i de poca concurrència, allunyat dels camins
principals. A més, l’interior de
l’espai entre la Porta del Fortí
de don Carlos i la Porta de Mar,
era un lloc tancat i controlat,
ara bé, hem de tenir en compte que la Barceloneta s’havia
construït a partir del 1753 per
tant, tots els seus ciutadans
tenien accés a aquest punt
aparentment remot de la ciutat.
El document estableix que
l’espai entre la Porta del Fortí
de don Carlos i la Porta de Mar
és el destinat al sacrifici del
bestiar i un cop mort, aprovat i

marcat l’animal per demostrar
que s’havia complert amb el
que establia la llei, el comprador l’havia d’entrar a la ciutat
per la Porta de Mar. Una porta
que sí que està documentada
ben a prop de l’estació de França. Felix Oneil, també assenyalava que cap animal mort no
podria sortir per cap altra porta, ni tampoc per la porta del
Fortí de don Carlos.

UN COP MÉS,
UN DOCUMENT DEL FONS
DEL GREMI DE CARNISSERS
ENS AJUDA A PASSEJAR
PER UNA BARCELONA
DESCONEGUDA PER A LA
GRAN MAJORIA DE CIUTADANS DE LA QUE ELS
DOCUMENTS ENS DONEN
TESTIMONI.

Tanmateix, si hi havia veïns
que volien entrar a la ciutat
bestiar per a ús particular per
altres llocs, la porta assenyalada era la del Portal Nou, on les
autoritats també s’assegurarien que l’animal estigués en
bon estat.
Un cop més un document del
fons del Gremi de Carnissers
de Barcelona ens ha permès
passejar amb la imaginació per
una Barcelona, en aquest cas,
desconeguda, però de la que
encara en queden alguns, pocs,
vestigis.

reportatge
LA FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA ENS ASSESSORA SOBRE AQUEST TEMA

Quants ous podem menjar?

D

e totes les consultes
que ens fan els consumidors, sens dubte,
aquesta és la pregunta del
milió. Des de la Federació
Avícola Catalana, com a representants dels productors
d’ous i aviram, podem afirmar que el mite del colesterol que durant tant de temps
el va acompanyar està completament
desautoritzat.
Múltiples estudis publicats
en els darrers anys confirmen
que malgrat el seu contingut
en colesterol (uns 200 mg/
unitat), el consum d’ous no
eleva el risc cardiovascular en
persones sanes, ja que aporta
fosfolípids i greixos insaturats en la seva composició, al
costat de vitamines i antioxidants que afavoreixen la prevenció de l’arterioesclerosi.
Segons l’Institut d’Estudis de
l’Ou, aquest aliment té colesterol entre els seus components perquè és necessari
per a la vida i, per tant, per al
desenvolupament d’un futur
embrió. En el passat, la creença que el colesterol de la dieta
era causa d’increment del colesterol en sang va originar recomanacions generalitzades
de reducció del consum d’ous,
que avui ja no es justifiquen
amb arguments científics.
Per tant, no s’ha de limitar
el consum d’ous si no es té una
indicació mèdica que ho aconselli, i en general, les recomanacions actuals indiquen que
consumir un ou per dia no suposa factor de cap risc en persones sanes. Un dels darrers
exemples en aquesta línia és
l’estudi realitzat per un equip
de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
i publicat l’any passat a la re-
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L’ou és un aliment extraordinari i imprescindible per a la nostra dieta.

vista científica European Journal of Nutrition, segons el qual
“un consum moderat d’ous,
fins a un ou al dia, no comporta efectes negatius ni té
relació directa amb la supervivència de la població i corrobora les recomanacions dietètiques que compatibilitzen
el consum moderat d’ous amb
una dieta variada i saludable
com és la mediterrània”. D’altra banda, l’ou és un aliment
molt nutritiu, fàcil de preparar
i digerir, que agrada gairebé a
tothom i amb una relació entre qualitat nutricional i preu
immillorable. A més, els ous
produïts a la Unió Europea
compleixen totes les garanties de seguretat alimentària,
sanitat i benestar animal, i
sostenibilitat necessàries. En
definitiva, hi ha moltes raons
per considerar-los un aliment
extraordinari i imprescindible
en la nostra dieta.

UNA DOTZENA DE RAONS
PER MENJAR OUS:
1. Aporten proteïna d’alta
qualitat per a totes les edats:
són un aliment bàsicament
proteic i, per tant, indispensable pel desenvolupament
i manteniment dels teixits,
principalment durant la infància i l’adolescència.
2. Contenen aminoàcids essencials, que el cos no pot
fabricar però imprescindibles
perquè funcioni correctament.
3. Ajuden a mantenir el bon
funcionament del sistema immunològic: són una font rica
en vitamina A, vitamina B12
i seleni.
4. Redueixen el risc de patir
malalties coronàries: la mateixa vitamina B12 i la colina tenen un paper importantíssim
en el manteniment de la salut
de tot el sistema circulatori.
5. Ajuden al desenvolupa-

ment adequat del fetus durant l’embaràs: la colina i l’àcid
fòlic, amb un alt contingut als
ous, són indispensables per a
un òptim desenvolupament
del fetus, en especial del cervell i del sistema nerviós.
6. Ajuden a mantenir la visió
jove: La vitamina A, la luteïna
i zeaxantina ajuden a evitar la
degeneració macular, un dels
principals causants de la pèrdua de visió en la gent gran.
7. Ajuden a mantenir un pes
adequat: només als ous trobem tan poques calories (70)
amb tants nutrients necessaris per a l’organisme!
8. Mai t’avorriran a la cuina: hi
ha mil i una forma de preparar-los, ja siguis tot un cuinetes o més aviat de nivell subsistència, creatiu o tradicional,
amb pressa o amb temps per
gaudir cuinant… sempre trobaràs una forma nova de presentar-los.

9. Es cuinen en poc temps:
només trigaràs uns minuts a
fer un ou ferrat, una truita a la
francesa, o uns ous remenats
o passats per aigua. El temps
ja no és excusa per a no menjar bé!
10. És un aliment per a totes
les butxaques: Tenim a l’abast
un d’un aliment nutritiu, deliciós, versàtil i econòmic, que
es pot trobar fàcilment en
gran quantitat d’establiments
comercials.
11. De la granja a taula: Si
apostes pel producte de proximitat, saps que pots trobar
ous produïts prop de casa teva llegint el codi imprès a la
closca.
12. Pots escollir el tipus d’ou
que vulguis: si bé tot el que
hem dit anteriorment val
per tots i cadascun dels ous,
pots escollir el tipus que més
t’agradi o s’adeqüi a les teves
preferències: mida, color, sistema de cria, tipus d’envàs,

quantitat d’ous a l’envàs… I
tots amb la garantia de frescor i qualitat del sistema de
producció europeu.
En conclusió, podem dir,
i des de la Federació Avícola
Catalana ho diem amb orgull,
que l’ou és un concentrat de
nutrients de gran valor. Com
diu el nostre xef més universal, Ferran Adrià, “l’ou és el
ravioli natural perfecte” i dins
hi guarda un autèntic tresor
alimentari.
FEDERACIÓ AVÍCOLA CATALANA, QUI SOM?
Des de fa més de 40 anys,
representem i donem veu al
sector avícola (ous i aviram) a
Catalunya, què té un pes molt
important a la nostra economia, representant el 12%
de la producció final agrària
catalana. Treballem conjuntament amb els productors per
tal promoure la qualitat de la

L’ou és un concentrat de nutrients de gran valor.

carn d’aviram i els ous i donar
a conèixer els seus sistemes
de producció, d’acord amb els
més elevats estàndards nutricionals, sanitaris, de qualitat

i benestar animal. Més info:
www.federacioavicola.org
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ÉS FONT DE VITAMINES I UN ALIMENT IMPRESCINDIBLE A LA NOSTRA DIETA

Cinc raons importants per incloure la carn de boví en
l’alimentació

P

ROVACUNO ha aprofitat la celebració de
el Dia Mundial de la
Nutrició (28 de maig)
per a oferir cinc raons per les
quals és indispensable incloure la carn de boví en una
dieta equilibrada.
LA TRAÇABILITAT
EXHAUSTIVA DE CADA
ANIMAL AL NOSTRE PAÍS
PERMET PODER SEGUIR-LO
I CONÈIXER ON ES
TROBA A CADA MOMENT
PER GARANTIR EL SEU
CONTROL DE QUALITAT
Els cinc arguments principals
per consumir carn de boví
són:
- Font de ferro: La carn de
boví compta amb una sèrie de
beneficis nutricionals bàsics
per a la nostra dieta. Si parlem
de l’aportació considerable de
minerals que aporta la carn de
boví, PROVACUNO destaca el
ferro. El 58% és a més ferro
hemo, biodisponible i fàcilment absorbible en l’intestí
i molt necessari per a evitar
l’anèmia.

La carn de boví és un aliment imprescindible en la dieta mediterrània.

met poder seguir-lo i conèixer
on es troba a cada moment
per garantir el seu control de
qualitat i la seguretat al llarg
de tot el procés de producció i
comercialització.

- Vitamines per enfortir el
nostre organisme: La carn de
boví destaca pel seu contingut en vitamines del grup B,
implicades en el metabolisme
de greixos i proteïnes, així com
apropiades per al bon funcionament del sistema nerviós,
el sistema immunitari i la disminució de fatiga, sobretot les
vitamines B3, B6 I B12.

- Un aliment imprescindible en la dieta mediterrània:
El consum de 70 grams al dia
de carn, com recomanen les
autoritats europees de salut
pública, garanteix la ingesta
de proteïna d’alt valor biològic
necessària per al creixement,
el manteniment i la reparació
dels teixits corporals. La carn
de boví aporta els vuit aminoàcids que requereixen els
adults i els nou que necessiten
els nens.

- Seguretat alimentària: La
traçabilitat exhaustiva de cada animal al nostre país per-

- Qualitat, menjar suculent
i exquisidesa: El 75% dels espanyols valora positivament
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la carn de boví i és la carn preferida per més espanyols segons l’“Estudi d’opinió sobre la
imatge i els hàbits de consum
de la Carn de Boví”, elaborat
per Sigmados. Es tracta, a més,
d’un producte molt versàtil que
ofereix in
finites receptes amb un gust i
sabor 5 estrelles, sucós i exquisit alhora.
LA CARN DE BOVÍ ÉS
FONT DE FERRO, APORTA
VITAMINES PER ENFORTIR
EL NOSTRE ORGANISME,
ÉS UN ALIMENT IMPRESCINDIBLE EN LA DIETA MEDITERRÀNEA I ÉS UN MENJAR
SUCULENT I MOLT
EXQUISIT

boví de carn treballa sota els
requeriments del model de
producció europeu que marca
la UE i, que és el més exigent i
més garantista del món quant
a sanitat animal, seguretat alimentària i benestar animal.
Al bloc del web del Gremi i
al facebook publiquem constantment aquets tipus de
noticies, que els hi poden servir com a bons arguments de
venda i ajudar-los a ser bons
prescriptors i millors professionals.

A Espanya, tot el sector de
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ASSESSORIA JURIDICA
El registre de la jornada dels treballadors és obligatori

Inspecció de Treball vigila el seu compliment
Ricard Pell i
Codina
Advocat

C

om coneixen i ja vam
parlar a l’article anterior s’ha establert
l’obligatorietat del REGISTRE DE JORNADA DELS TREBALLADORS i actualment
per part de la Inspecció de
Treball s’ha iniciat una campanya per a vigilar el seu
compliment.
Fins ara havia estat especialment necessari i indispensable per als treballadors
a Jornada Parcial, però ara
també s’està exigint fer un
registre dels contractats a
Jornada Completa.

que són les que fan de més
els treballadors a temps parcial, també caldran que els
anotem identificant la seva
durada.

Entenem que en els nostres establiments és difícil
d’aplicar però caldrà que ens
acostumem a tenir aquest
Registre i conservar-lo ja que

ens pot ser reclamat durant
quatre anys.
Cal recordar que és obligatori informar als treballadors

REGISTRO DE JORNADAS DE MAYO DE 2019
D

(00011) DATOS DEL

Nombre o Razón Social

Nombre del Trabajador/a

Domicilio

N.I.F.

GREMI D EMPRESARIS CARNISSERS I XAR

Treballador

COMTE BORRELL 190 08029 BARCELONA
C.I.F.

DIA

Categoría

(Reg) - Cod. Cta. Cotiz. Seguridad Social

ENTRADA

SALIDA

JORNADA

Num. Afil. Seguridad Social
Ocupación

HORAS

EXTRAS

PACTADAS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

EL REGISTRE DE LA
JORNADA DELS TREBALLADORS ÉS OBLIGATÒRIA
I, DES D’INSPECCIÓ DE
TREBALL S’HA INICIAT UNA
CAMPANYA PER VIGILAR EL
SEU COMPLIMENT

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Com els vam comentar el
que cal fer per aquelles empreses que no disposin de
Registres d’Entrada i Sortida
del personal electrònics, és
fer un full on el treballador
cal que anoti l’hora d’entrada i la de sortida, posi el seu
nom i signi. Si fan jornades
partides han d’indicar les dues entrades i les dues sortides per exemple.
Si es fan Hores Extres els
treballadors a temps complet
o Hores Complementàries

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Información del Calendario
Día: 01 (E) FESTE TREBALL
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Empresa

Otros

Tornem a adjuntar aquest document pel registre de jornades pels vostres treballadors.
Firma de la Empresa:

Cen/Sec/dpt

Administrativa

Firma del Trabajador/a

VOLUNTARIAS

de la seva existència i cal que
estigui al centre de treball
degudament complimentat.
EL FULL DE REGISTRE
DE JORNADA HA D’ESTAR AL
CENTRE DE TREBALL,
CAL QUE DIÀRIAMENT L’EMPLENI I EL SIGNI EL
TREBALLADOR PERSONALMENT I S’HA D’OMPLIR
DIÀRIAMENT
Amb la seva implantació
progressiva ens han anat
consultant diverses qüestions que cal tenir clares en els
registres manuals:		
1) El full de registre de
jornada ha d’estar al centre
de treball.		

3) No ha d’estar pre-im7) Cal també tenir anoprès l’horari, sinó que el tretades les vacances o bé al
ballador ha de posar hora
full de registre o en quadre
d’entrada i sortida i signar
apart.
diàriament. Si fa jornada
partida cal que posi les dues
entrades i sortides.		
		
4) Les fulles de registre
de jornada del mes en curs
cal que estiguin físicament
al centre de treball i els mesos anteriors a disposició
d’empleats i Inspecció.		
			
5) En cas d’oblit puntual del registre per exemple
d’un dia, cal anotar-ho al
full i signar el treballador
l’esmena.			

6) Les absències, justificades o no, també cal que
2) Cal que diàriament
es reflecteixin al full, pol’empleni i el signi el trebasant-ne la causa.			
llador personalment.					
			

En qualsevol cas, els conviden a que es posin en contacte amb nosaltres per resoldre
qualsevol dubte que tinguin
al respecte.

El full de registre ha d’estar al centre de treball i l’ha d’omplir el treballador.

’
informacio ALIMENTARIA
ÉS IMPORTANT TENIR NOCIONS SOBRE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

APPCC, autocontrols, prerequisits, plans de
control…Ens en sortim? (PART 3)
Daniel Abarca
Veterinari Especialitzat en assessoria
legal.

H

em de tenir clar que
un pla de formació
és dinàmic, potser
el prerequisit més voluble,
flexible i canviant de tot el
sistema; oblidem-nos de
sessions teòriques d’una
durada
estandarditzada,
amb els mateixos continguts per a tot el personal,
independentment de les
seves tasques i atribucions.
Si bé és cert que poden haver continguts generals per
a tothom, la formació en seguretat alimentària ha de ser
específica per les tasques i
activitats que desenvolupa
cada treballador. De vegades,

petites sessions formatives
“in situ”, de menys d’una hora de durada, tenen un efecte
molt més positiu que llargues
sessions teòriques generalistes.
No oblidem que qualsevol mena de formació, per
petita o poc ortodoxa que
pugui semblar, ha d’estar
correctament ressenyada al
nostre pla de formació. Un
altre tipus d’error bastant
comú el podem trobar en els
plans de control de neteja i
desinfecció, ja que els paràmetres d’avaluació són molt
subjectius (inspecció visual),
que poden variar segons la
persona que avalua, el moment del dia, i fins i tot l’estat d’ànim. D’altra banda,
en el cas de tenir registre de

neteja (quadrants) diaris o
setmanals, on l’operari indica
els punts de l’empresa que ha
netejat, sovint ens trobem
que l’avaluació de la correcta
gestió del pla de neteja i desinfecció es basa a controlar
documentalment “què” ha
netejat l’operari, en lloc de
controlar visualment i in situ
“com” ha netejat l’operari: en
aquest cas ens trobem que la
sistemàtica de gestió dels registres de neteja és correcta,
però la sistemàtica de control
i vigilància és deficient, amb
la qual cosa, la gestió del pla
de control de neteja (i del pla
de formació) són incorrectes.

tiva i que no és considerada
com a útil pels treballadors.
Una manera de solucionar
aquest problema pot ser el
disseny de fulles de control
setmanal o diaris, que agrupen registres de control de
diferents plans en una sola
fulla; aquesta oportunitat de
millora pot ser una conseqüència lògica de l’agrupament o combinació de diferents plans de control.Els dos
últims errors ressenyats són
conseqüència del fet que cada vegada més establiments
dissenyen i apliquen els seus
propis sistemes d’autocontrol.

Un altre error important
és la instauració de registres
difícils de gestionar, convertint-se en una eina poc atrac-

NO OBLIDEM QUE QUALSEVOL MENA DE FORMACIÓ,
PER PETITA O POC ORTODOXA QUE PUGUI SEMBLAR, HA
D’ESTAR RESSENYADA AL
NOSTRE PLA DE FORMACIÓ

GUIA de pràctiques correctes
d’higiene per a carnisseries

REGISTRES
I PLANA MÀSTER
DE CONTROL DIARI
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El primer és un repartiment incorrecte de responsabilitats; si la gestió dels plans
de control recau en una sola
persona, difícilment seran
útils per a l’empresa, ja que
el responsable dels mateixos pot pensar que si només
una persona sap gestionar
els autocontrols, o bé no són
tan importants, o bé tan sols
és una eina per agradar als
inspectors de sanitat. El segon és una absència de no
conformitats o desviacions.
En aquest punt hem de ser
clars; és molt difícil que totes
les mesures de control que

realitzem (temperatura, pH,
etiquetat, estat de neteja,
clor…) donin sempre resultats correctes. Els autocontrols no es duen a terme per
demostrar que tot ho fem bé;
es duen a terme per demostrar que ho fem bé, i si ens
equivoquem, sabem solucionar el problema. Una màxima
que ens trobem moltes vegades al món de la petita empresa és que el nombre de no
conformitats ressenyades als
registres de control creix en
proporció a la correcta gestió
de la mateixa i a la professionalitat dels seus operaris.
Com a comentari final,
destacar que el sector alimentari és un sector en evolució constant, un sector que
cada vegada afronta més

reptes relatius a la creació de
nous productes, a la competitivitat i a la qualitat. Aquest
comentari pot semblar obvi,
però s’ha de tenir ben present que això comporta que,
per poder continuar amb
molts negocis de caràcter
tradicional, és imprescindible
que el capital humà que ha
adquirit uns grans coneixements professionals, adquireixi també els coneixements
necessaris per gestionar correctament qualsevol sistema
de gestió de la seguretat alimentària implantat a la seva
empresa.

GUIA

de pràctiques
correctes d’higiene
per a carnisseries

Imatge de la portada de la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a carnissers editada pel Gremi de Carnissers

Registres

’
SEGURETAT ALIMENTARIA
L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA ENS ASSESSORA

Conseqüències de l’ús incorrecte dels sulfits

E

ls sulfits, què són? Els
sulfits s’utilitzen com
additius en els aliments
pel seu efecte conservador i
antioxidant, però també per
donar o mantenir en determinats productes un color més
atractiu per al consumidor. El
grup dels sulfits inclou diferents additius indicats amb la
lletra E des de l’E-220 fins a
l’E-228. Des d’un punt de vista
sanitari, hem de tenir present
que l’ús inadequat de sulfits
pot causar reaccions adverses
en els consumidors. Concretament, els sulfits estan identificats com substàncies potencialment al·lergèniques per a
consumidors sensibles.
En quins productes càrnis podem utilizar-los? La normativa regula en quins productes
podem utilitzar els sulfits i
en quina quantitat. En relació
amb el sector càrnic, la normativa prohibeix l’ús de sulfits
en la carn fresca. Sí que està
permès el seu ús en alguns
preparats càrnics sempre que
no se superi una quantitat
màxima en el producte final.
Abans d‘utilitzar els sulfits en
els productes cal conèixer si
estan autoritzats per als preparats de carn concrets on els
volem afegir i valorar la seva
necessitat. En aquest sentit, la
normativa ens permet utilitzar-los només en els preparats
càrnics següents:
Botifarra i salsitxa fresca
“Burger meat” amb més d’un
4% de vegetals o cereals barrejats amb la carn.
“Breakfast sausages” El burger
meat o les breakfast sausages
són preparats de carn especificats d’aquesta forma concreta
en la normativa que regula
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l’ús dels sulfits i altres additius
conservadors. És important no
confondre el consumidor entre
la carn picada, l’hamburguesa o el burger meat. La carn
picada no pot contenir cap
condiment o additiu conservador, excepte menys d’1% de
sal. L’hamburguesa i el burger
meat poden ser similars en
la forma de presentació, però
són molt diferents pel que fa a
la seva denominació i als seus
ingredients. L’hamburguesa
està elaborada amb carn picada i pot contenir altres ingredients i condiments, però en cap
cas additius conservants com
els sulfits, per això la seva vida comercial és inferior a la del
burger meat. I per últim, tenim
el burger meat. Es tracta d’un
preparat a base de carn picada
i altres ingredients, entre els
quals ha d’haver com a mínim
un 4% de cereals i/o hortalisses. En aquest tipus de producte sí que està permès l’ús dels
sulfits com additius conservadors.
Quina és la quantitat màxima que podem utilitzar? La
normativa regula la quantitat
màxima de sulfits permesa en
el producte final. Per aquells
productes càrnics on està
permesa la seva utilització la
quantitat límit en el producte final és de 450 mg/Kg. És
important considerar que són
quantitats molt petites, ja que
per 1 Kg de producte final no
es pot superar el límit de 0,45
g de sulfits. Per això és molt
important realitzar un bon
control de la dosificació i de la
barreja posterior amb la carn
per no superar la quantitat
màxima.

Quines condicions són importants per fer un bon us d’ells?
1.- Seguir rigorosament les indicacions d’ús i dosificació del
preparat comercial amb sulfits
que utilitzem en l’elaboració
dels nostres productes. És important conservar les fitxes
tècniques o etiquetes que indiquen aquesta informació.
2.- La quantitat de sulfits que
podem utilitzar s’ha de calcular en funció de la quantitat de
matèria primera on els volem
addicionar. Per tant, és important realitzar un pesatge correcte abans d’addicionar els
sulfits.
3.- Per a la dosificació dels
additius o dels preparats comercials que els contenen, cal
utilitzar balances amb suficient precisió i regularment revisades per evitar superar la
quantitat màxima permesa de
sulfits en el producte final.
4.- Barrejar suficientment els
sulfits amb la massa de carn
per aconseguir una distribució
homogènia i evitar que alguns
productes superin la quantitat
màxima permesa. En els productes a base de carn picada
on s’utilitzen els sulfits (com
per exemple el burger meat) es recomana utilitzar una
amassadora per tal d’aconseguir la millor homogeneïtzació
possible.
5.- Per tal que aquestes operacions es realitzin sempre de
forma correcta és millor elaborar un protocol o fitxa d’ús
a disposició de tots els treballadors.
S’ha d’informar als consumidors sobre el contingut
en sulfits dels productes? La
normativa estableix l’obligació
d’informar sempre al consumi-

dor quan un aliment conté més
de 10 mg/Kg o 10 mg/l de diòxid de sofre o sulfits. Quan
s’utilitzen els sulfits en productes on està permès, és obligatori que aquests figurin de
forma destacada (negreta, subratllat...) en la llista d’ingredients de l’etiqueta, indicant la
categoria segons la funció que
realitzen seguida de la paraula
“sulfits” o del seu nom específic (ex. conservador: sulfits o
conservador: sulfit sòdic). És
voluntari també indicar el número E que li correspon com
additiu (ex. conservador: sulfits (E-224)) Quan es tracta de
productes carnis no envasats,
la informació relativa als ingredients i al contingut en sulfits
ha de constar en els rètols o
altres suports que incloguin la
informació obligatòria a disposició del consumidor.
Quines conseqüències pot
tenir un ús incorrecte dels
sulfits? En primer lloc s’han
de considerar els efectes adversos per a la salut d’un ús
indiscriminat de l’additiu (per
sobre de les dosis permeses o
el seu ús en productes on no
està permès) i molt especialment la capacitat de produir
reaccions al·lèrgiques en consumidors sensibles. L’operador
és responsable dels productes
que elabora i ha d’assegurar
que aquests compleixen amb
el que diu la norma. Cal tenir
en compte, a més, que els incompliments detectats en un
control oficial poden acabar
en mesures sancionadores
o mesures cautelars importants, que poden comportar
un perjudici econòmic del tot
evitable. Treballant bé tots hi
guanyem!!!

LA DENOMINACIÓ DEL PRODUCTE ALIMENTARI

Burguer Meat versus Hamburguesa
Marta Quintana
Advocada
especialitzada en
dret alimentari.

L

a denominació dels
productes alimentaris
és el nom de l’aliment
que estem posant al mercat
com a empresa alimentària. I no, NO ES POT POSAR
QUALSEVOL NOM per complir amb la normativa i donar una correcta informació
als consumidors.
REALMENT ÉS TAN IMPORTANT LA DENOMINACIÓ DEL
PRODUCTE? A QUÈ ENS REFERIM? ENS POT PORTAR MALDECAPS NO FIXAR-NOS-HI?
Els errors en la denominació
suposen una de les infraccions més sancionades en les
inspeccions del Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
El
Reglament
(UE)
1169/2011
d’informació
alimentària facilitada al consumidor té com a objecte establir la base per a garantir
un alt nivell de protecció als
consumidors en relació amb
Informació Alimentària, considerant les diferències en la
percepció dels consumidors i
les seves necessitats d’informació.
I és en aquest sentit que
un dels aspectes que regula i que fixa com a obligatoris en l’etiquetatge és COM
S’HA D’EXPRESSAR LA DENOMINACIÓ DEL PRODUCTE
(NOM) perquè el consumidor
conegui clarament i de forma senzilla i ràpida què està
comprant.
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Segons el Reglament, la
denominació de l’aliment
serà la seva denominació
jurídica. Si no existeix cap
denominació jurídica, serà la
denominació habitual, o, en
cas que aquesta no existeixi
o no se’n faci bé, es facilitarà
una denominació descriptiva
de l’aliment.
És important fer una anàlisi
prèvia a l’etiquetatge sobre
si existeix Norma de Qualitat
que regula els productes perquè habitualment en aquestes Normes s’estableixen les
denominacions dels productes que són d’obligat compliment. Veure si a la normativa
general d’aplicació s’especifiquen definicions dels productes, també ens pot ajudar.

Exemple d’etiquetatge correcte.

qual especifica la Norma de
Qualitat de derivats carnis.
ÉS IMPORTANT FER
UNA ANÀLISI PREVIA A
L’ETIQUETATGE SOBRE
SI EXISTEIX NORMA
DE QUALITAT QUE
REGULA ELS PRODUCTES
PERQUÈ EN AQUESTES,
S’ESTABLEIXEN LES
DENOMINACIONS DELS
PRODUCTES
Utilitzant informació publicada pel mateix Departament
d’Agricultura, farem un resum amb exemples d’aquesta temàtica. Així, la denominació de l’aliment:
-NO pot ser enganyosa
perquè no es correspon
al producte sinó a un més
valorat. No es pot posar
«pernil cuit» si és una carn
freda o «Pernil cuit Extra»
si no compleix els paràmetres d’Extra segons el

-NO pot ser enganyosa
i causar confusió quant al
tipus de producte o origen
d’aquest. «Burguer meat
de vedella» quan es tracta
d’un producte contenint
carn de vedella i porc, «paté de roquefort» quan el
producte conté formatge
blau.
-NO pot confondre al
consumidor donant a
entendre que té unes característiques particulars
quan tots els productes
d’aquestes característiques les tenen: «natural»,
«casolà», «procés artesanal».
-NO correspon a cap denominació legal, ni habitual ni descriptiva de l’aliment.

-Denominació de fantasia. «York» en lloc de
«Carn freda de magre de
porc»
-Ús de dues denominacions d’aliment que no
són compatibles entre si
perquè presenten requisits d’elaboració diferents:
«hamburguesa» i «burguer meat»
-S’omet l’estat físic de
l’aliment en la denominació quan pot induir a
error. «No identificar DESCONGELAT» en un producte carni curat que ha estat
congelat prèviament i s’ha
descongelat.
-Indicació de categories comercials en derivats
carnis tractats per la calor
on no ho preveu la norma
de qualitat, Indicació «ex-

tra» en carn freda de magre de porc».
-Indicació de la menció
«fumat» quan no s’ha
efectuat el procés de fumat del producte únicament s’ha emprat aroma
de fum.

En aquest supòsit ens trobem que existeix una Denominació Jurídica per a cada
producte alimentari, per tant,
ens atendrem al que especifica la legislació en aquest sentit. Fem un resum aclaridor:
•

-Ús indegut de la denominació de «vedella» (boví entre 8 i 12 mesos) quan
la carn és d’anoll (bovins
entre 12 i 24 mesos).
Com a exemple de DENOMINACIÓ JURÍDICA expliquem
el cas de l’HAMBURGUESA i la
BURGUER MEAT.
QUAN PODEM POSAR UNA O
A L’ALTRA DENOMINACIÓ?

•

HAMBURGUESA (Real Decret 474/2014):
producte
elaborat
amb carn picada amb
edició de sal, espècies,
condiments o altres
productes alimentaris.
BURGUER MEAT (Real Decret 474/2014):
producte fresc, elaborat a partir de carn
picada i altres ingredients, inclosos els
ADDITIUS, amb un

contingut mínim de
cereal o d’hortalisses,
o d’ambdós amb un
contingut mínim del
4%.
La diferència més gran entre els 2 productes és que a
l’HAMBURGUESA NO SE LI PODEN AFEGIR ADDITIUS, mentre la BURGUER MEAT admet
els additius relacionats al Reglament (CE) Nº 1333/2008,
entre ells: E-120, E-129,
E-150 a-d, E-220-228 i/o
E-338-452.

Existeix una Denominació Jurídica
per Hamburguesa i per Burguer
Meat.

ATENCIÓ!!: NO ESTÀ PERMÉS FICAR BURGUER MEAT (HAMBURGUESA) És
una infracció sancionable.

Tecnología en el envasado a su alcance
Más información: www.orved-vacio.es y en T.: 934 311 447

Máquinas de Vacío

VGP COMBI Termosellado ATM + SKIN

Con doble función: termosellado en atmósfera modificada y efecto SKIN.
Este modelo esta equipado con dos cabezales, para
pasar facilmente de SKIN a ATM en 2 minutos y sin
ninguna herramienta.

NOVEDAD
Formatos estandar
para skin:
B5, B6 y D13
Formatos para ATM:
1/2, 1/4, 1/8 Gastronorm.
1/2, 1/4, 1/8 y plato Q
Compostables 100%.

NOVEDAD

Envasadoras IDEA

Simples y rápidas
Con sensor absoluto, barras
extraibles, cuba sin soldaduras,
toma de vacio externa y de gas
(modelos 31, 41, 32HI, 42HI)
robustas y precisas.

Envasadoras
IDEA HI

Con todas las
prestaciones de IDEA
y además 5 programas
especiales, 8 del chef y 10
programables, posibilidad
de conectar una impresora
HACCP. La herramienta
perfecta.

Máquinas de Vacio Orved S.L. Pasaje Montserrat Isern, 1-3 , 3ª
08908 Hospitalet del Llobregat. Mail: info@orved-vacio.es

’

Noticies del sector
DEHESA DE LES CUMBRES, GARANTIA DE QUALITAT

Certificar l’ibèric

P

ortar carns fresques
ibèriques, setmanalment procedents de
bestiar Ibèric d’extensiu
criat a les finques i deveses
del sud-oest de la península
fins a Catalunya amb garanties, no és només una qüestió de temps i costos.
ASSOLIR LES GARANTIES
PER DONAR SATISFACCIÓ
AL CLIENT QUE CERCA LA
MILLOR CARN DE PORC
IBÈRIC A CATALUNYA,
ÉS L’OBJECTIU DE
LES EMPRESES AMB
CERTIFICACIÓ ASICI,
QUE ÉS L’ÚNIC ÒRGAN
CERTIFICADOR D’AQUESTA
GARANTIA.
Requereix molta experiència, i un bon grapat de
coneixements que no són a

Portar carns fresques ibèriques requereix molta experiència i un bon grapat de coneixements.

l’abast de tothom. Exigeix
saber seguir certificacions
porc a porc, canal a canal,
peça a peça. Alliçonar tot el
personal amb la supervisió
de veterinaris especialitzats
i auditors externs. Assolir

aquestes garanties per donar
satisfacció al client que cerca
la millor carn de porc ibèric
a Catalunya, és l’objectiu de
les empreses amb certificació
ASICI, que es l’únic òrgan certificador d’aquesta garantia.

Les empreses no certificades
per no haver seguit aquestes
normes fitosanitàries, no poden dir que el seu producte
es ibéric. Si ho fan, estan incomplint la llei.

VAM POSAR SOBRE LA TAULA DIFERENTS TEMES INTERESSANTS PEL NOSTRE SECTOR

El Gremi es va reunir amb el Director General
d’Alimentació

E

l 14 de maig ens vam
reunir amb Carmel
Mòdol, Director General d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries
de la Generalitat de Catalunya, i Joan Gòdia, sub-director general d’Indústries i
Qualitat Agroalimentàries. A
la trobada, es van posar sobre
la taula diferents temes com
les noves tendències alimentàries que menyspreen el consum de carn i alguns titulars
de mitjans de comunicació
molt durs amb el sector carni.
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Imatge de la reunió al nostre Gremi.

El gremi aposta per promocionar el consum de la carn de
qualitat i la seva compra en

establiments de proximitat i
confiança, i remarca la importància de fer valdre la dieta

mediterrània, en què la carn
té un paper fonamental.

at.cliente 93 630 19 20

UNIM DISSENY, INNOVACIÓ, FRED INDUSTRIAL, PERSONALITZACIÓ I R+D

Singular Shop, sempre al costat dels seus clients

E

l Singular Shop és la
unió de disseny, innovació, fred industrial, personalització i R +
D. El nostre treball no només consisteix a escoltar el
client; nosaltres escoltem,
personalitzem i atenem a
les necessitats del negoci
implicat.
Saps que vam ser els primers a incorporar les pantalles LED amb llum càrnia per
vitrines de xarcuteria i carnisseria? Pioners en disseny
industrial, també estem molt
orgullosos d’haver presentat
per primera vegada i en exclusiva, en l’edició de 2016
d’Alimentaria, el sistema
d’obertura de portes per a càrrega frontal en vitrines.
Si tens un negoci, permet

que t’assessorem amb el nostre equip d’experts del sector
del disseny, decoració, interiorisme i fred industrial.
Mirem un pas més enllà de
les teves necessitats; implementem una forma de treball
en la qual combinarem els
teus requisits i expectatives,
amb l’avantguarda en el disseny industrial i el desenvolupament de conceptes en
específic per al teu establiment.
Qualsevol negoci ha de
considerar el seu entorn, les
noves tendències de producte i compra. Les vitrines, el
producte, les tendències dels
consumidors, la il·luminació,
els colors a escollir, les textures en parets, per exemple,
són la base imprescindible

Assessorem amb el nostre equip d’experts del sector del disseny,
decoració, interiorisme i fred industrial

per captar els clients potencials i fer que la seva experiència a l’hora d’observar,
acostar o comprar, sigui total.
Estem preparant i treba-

llant en conceptes i idees de
vitrines innovadores i les presentarem i us informarem en
2020. Mentre, vols conèixer
més sobre nosaltres?

IMPULSEN EL PROGRAMA OPORTUNITATS PROFESSIONALS

Mercabarna facilita la contractació dels més joves

B

arcelona Activa i Mercabarna, amb la col·
laboració de l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona, impulsen el programa Oportunitats Professionals als Mercats Municipals
i el Comerç de Proximitat,
amb el qual formar persones
joves per treballar en aquest
sector i donar resposta a la
necessitat de relleu generacional.
A QUI ES POT CONTRACTAR
Les persones que com a empresari podràs contractar són
joves entre 18 i 29 anys amb
ganes de treballar al comerç
alimentari que hagin rebut
formació especialitzada de
Mercabarna com Ajudant de
carnisseria i aviram; Ajudant
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de xarcuteria i elaboració de
productes; Ajudant de comerç
de fruites i hortalisses, producte ecològic i de proximitat
i Joves amb competències i
habilitats per treballar d’atenció al públic.

tractes d’1 any de durada que es formalitzin
durant els mesos de juny
i juliol (data límit 1 de setembre de 2019).
•

QUINS BENEFICIS TÉ L’EMPRESARI?
Els beneficis a l’hora de contractar a aquests joves són:
•
•

Selecció de persones
adequades al lloc de treball sense cap cost.

•

Subvenció de 900 €/mes
(jornada completa o part
proporcional) durant els
6 primers mesos.

•

Es prioritzaran els con-

Assessorament i suport
a la tramitació dels ajuts
a la contractació a través
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Seguiment d’una persona tutora de Barcelona
Activa durant tota la
contractació per facilitar
la fidelització al lloc de
treball.
Si vols contactar truca al
934 019 680 - 932 346 108
o en via un email:
ocupaciojoves@
barcelonactiva.cat

Projecte en agrupació amb:

Amb la col·laboració de:

Has pensat en contractar

PERSONAL
PER A LA TEVA

PARADA

O COMERÇ

?

Nou programa que facilita la
contractació de persones joves
i formades

PAPELES SALVI I EL GREMI ES COMPROMETEN AMB EL MEDIAMBIENT

L’Auge dels productes biodegradables

L

’augment de la presència del plàstic en
la nostra vida ha estat
una tendència imparable
a causa de la versatilitat
d’aquest material, no obstant, la seva durabilitat és
un seriós problema per al
medi ambient.
Per aquesta raó, la innovació en la indústria de l’envàs
s’ha centrat en el desenvolupament de nous materials
obtinguts a partir de matèries primeres procedents de
fonts renovables.
Aquesta és la raó per la
que a Salvi també ens hem
volgut comprometre amb el
medi ambient i des de fa ja
un temps hem començat a

comercialitzar aquests tipus
d’envasos, buscant una òptima conservació dels productes i un packaging el més
atractiu possible.

•

AQUESTS PRODUCTES
PODEN GENERAR GRANS
AVANTATGES A LES EMPRESES QUE ELS UTILITZEN A
MÉS DE COL·LABORAR AMB
EL MEDI AMBIENT

•

Aquests productes, no només col·laboren amb el medi
ambient, sinó que poden generar grans avantatges a les
empreses que els utilitzen.
Alguns d’aquests avantatges són:
•

Posicionament de la
marca, ja que posiciona

•

•

l’empresa com a responsable i dirigeix la idea
de negoci en simptonia
amb un “projecte verd”.
La imatge de l’empresa
socialment responsable
que permet transmetre uns valors positius,
ja que en l’actualitat hi
ha una gran sensibilitat
amb el medi ambient.
Atorga qualitat, fent
que el client final estigui
disposat a pagar més
per aquest.
Consum
responsable,
doncs transmet la cultura de reciclatge i respecte per el medi ambient.
La millora logística, per
comoditat i rapidesa a
l’hora de traslladar i emmagatzemar.

RENDIBILITAT O SEGURETAT?

Banc Sabadell l’acompanya en la planificació dels
seus objectius

S

i observem les rendibilitats
recollides
pels diferents actius
financers any rere any, no
hi ha una pauta homogènia en el comportament
que presenten. Per això hem
de pensar en l’oportunitat
d’entrada que presenten els
fons d’inversió en un entorn
en què els tipus d’interès es
mantindran ultrabaixos durant anys i en què les carteres
dels inversors prudents han
de mantenir una assignació
significativa a la inversió en
renda variable per aconseguir, amb una alta seguretat,
rendibilitats positives en arribar al seu horitzó d’inversió
acompanyats d’una gran gestora com és Sabadell Asset
Management.
A Banc Sabadell volem que
els nostres clients se sentin
acompanyats i ben informats
en tot moment, i creiem en la
proximitat. Comptem amb un
dels equips més ben formats
a Espanya en productes fi-

nancers, altament capacitat
per explicar, orientar i assessorar.
Sabadell Asset Management, amb més de trenta
anys d’experiència gestionant el patrimoni de particulars i empreses, ofereix
una gran amplitud de solucions d’inversió i productes
d’acord amb les necessitats
dels inversors. Proporciona
una oferta de fons d’inversió
versàtil que s’adequa a les
oportunitats que ofereix el
mercat en cada moment i que
és accessible per a tothom
que es vulgui iniciar en els
fons d’inversió, atès que hi
ha alternatives disponibles
a partir de 30 euros inicials,
amb possibilitat d’incorporar
un pla d’aportació periòdica i
augmentar la probabilitat de
millorar-ne la rendibilitat.
A més, les distincions rebudes acrediten uns resultats
molt competitius i reconeixen la qualitat del seu procés

d’inversió.
Una selecció de les propostes d’inversió a escollir,
amb liquiditat diària i sense
comissió de reemborsament,
són les alternatives mixtes
que permeten concentrar en
un sol producte una distribució diversificada per classe d’actiu i geogràficament,
una de les solucions més demandades els últims anys. A
través de fons perfilats per
nivell de risc, a través de fons
mixtos d’inversió directa o
mitjançant gestió discrecional de carteres de fons.
El 2019 s’ha llançat Sabadell Economía Digital, FI, un
fons que inverteix, de manera directa o indirecta a través
d’altres fons, en accions de
companyies impulsades per
la disrupció digital. La digitalització és present en la majoria de les transformacions
de totes les indústries, i és el
factor principal que està alterant profundament la ma-

VA SER UN DELS FUNDADORS DE LA CORONELA DE BARCELONA

Ens ha deixat en Nicolàs Martín

L

amentem
comunicar-vos que el 12 de
juliol ens ha deixat en
Nicolàs Martín, president de
la Coronela de Barcelona. Va
ser un dels fundadors de la
CORONELA DE BARCELONA, associació de recreació històrica
creada l’any 2010.
Amb la seva iniciativa,
la capital catalana va poder
reanimar una institució cívica,
formada pels diferents Gremis,
destacant la importància que
teníem per la societat que
forma part indestriablement
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de la personalitat secular
de Barcelona. En Nico era un
apassionat de la història de
Catalunya, i en particular de
la de Barcelona, i un lluitador
incansable per a la recuperació
de la memòria històrica de la
ciutat.
Ens va contagiar la seva
passió, i ens va fer veure la
importància que té l’arxiu
documental, tant important,
que tenim al nostre GREMI.
Descansa en pau Nico
DONEC PERFICIAM !!

nera com vivim, ens comuniquem i treballem.
Una
altra
alternativa
d’inversió és la que presenta Sabadell Inversión Ética y
Solidaria, FI, un fons de renda
fixa mixta en què se seleccionen totes les posicions sobre
la base d’un ideari ètic i, a
més, es destina una part de la
comissió de gestió a finançar
projectes solidaris. Una altra
de les novetats dels últims
mesos, i amb més seguidors
l’any actual, és Sabadell Planificació 25, FI, un fons pensat per a inversors que volen
rebre un import periòdic cada
trimestre i en què el nivell
d’inversió en renda variable
es manté al voltant del 25%.
A Banc Sabadell hi som per
acompanyar-lo en la planificació dels seus objectius.

P
P

G

A Construcciones Frigoríficas Cruz S.L.
ampliem instal·lacions

C

onstrucciones
Frigoríficas Cruz S.L,
fabricant de mobiliari
frigorífic per carnisseries i
xarcuteries, ampliem les nostres instal·lacions i la nostra
nova ubicació, a la població
de Montgat (Barcelona).
Amb més de 6000 m2, abastem al mercat internacional
on ja treballem des de 2015
realitzant projectes i dissenys
personalitzats, claus en mà de

carnisseries, xarcuteries, pastisseries,
pa i degustacions.
TREBALLEM PER A PROFESSIONALS QUE ES DIFERENCIEN PER LA SEVA
IMPLICACIÓ PROFESSIONAL I
LA SEVA CAPACITAT D’ADAPTACIÓ ALS NOUS TEMPS

Col·laborem amb el Gremi de Carnissers i Xarcuters de Barcelona.

Treballem per a aquells
professionals que busquen
diferenciar-se per la seva implicació professional, i la seva capacitat per adaptar-se

als nous temps, fent clients
incondicionals per la qualitat
i presentació dels seus productes i imatge d’empresa artesana de qualitat, de la seva

pròpia elaboració.
www.cruzsl.net
93 465 00 65
cruzsl@cruzsl.net
Cruz SL en FacebooK

PRIMA PREFERENCIAL
PER SER AGREMIAT
GARANTIES | Assegurança comerços
• Vidres / marbres
• Pèrdua de claus
• Danys estètics
• Inﬁdelitat empleats
• Mercaderies en aparells frigoríﬁcs
• Espoliació a clients
• Avaria d’equips electrònics
• Cobertura en pòlissa de trasters i magatzems
(en el mateix establiment)
• Responsabilitat civil 600.000€
Ampliï
Ampliï informació
informació contactant
contactant amb:
amb:
Ana
Isabel
Márquez
Ana Isabel Marquez
T. 93 415 91 44
anais.m@brokersdiagonal.com
Col·labora:

ASSEGURI SEVA
TRANQUIL·LITAT

receptes
RECEPTES MOLT ATRACTIVES PER AQUESTS MESOS

Els nostres col·laboradors Pagani i Menú ens presenten algunes
propostes per oferir als vostres establiments
PAGANI
TIRES MARINADES DE CARN TRICOLOR

Tipus de carn: Boví / Talls de carn: Tots els talls de carn
davanters i trasers
INGREDIENTS PER 1KG DE CARN:
 50 gr. Marinata Soft*
 10 - 20 gr. Super Grill alle Erbe*
 200 - 300 gr. Paprika chips verda (rehidratada)*
 100 gr. Ceba en rodanxes (rehidratada)*
 1 kg de carn
PER A LA DECORACIÓ:
 Tallar en tires fines la carn que s’ha de preparar.
 Afegir Marinata Soft en la dosi indicada i barrejar la carn
fins que tot el producte quedi ben absorbit.
 Afegir Super Grill alle Erbe en la dosi indicada i barrejar
fins a la completa i homogènia distribució del producte sobre
tota la carn.
 Afegir Paprika chips verda anteriorment rehidratada en
aigua i marinada en Marinata Soft.
 Afegir ceba en trossos anteriorment rehidratada en
aigua i barrejar fins a obtenir un plat homogeni.
 Cocció: Passar per una paella antiadherent durant 5-6
minuts.

PAGANI
SALTEJAT ORIENTAL DE PAGANI
Tipus de carn: Au / Talls de carn: Pit

INGREDIENTS PER 1KG DE CARN:
 Pastanaga deshidratada*
 Carbassons en rodanxes deshidratats*
 Ceba picada rehidratada*
 Gustosi Pagani L’Orientale*

PER A LA DECORACIÓ:
 Tallar el pit de pollastre en filets.
 Condimentar la carn amb Gustosi Pagani L’Orientale.
 Afegir les verdures deshidratades i la ceba rehidratada.
 Cocció: A la paella durant 10 o 15 minuts.

* Productes disponibles a La Botigueta del Gremi. Totes les receptes que publiquem es poden fer amb qualsevol altre tipus de carn.
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MENÚ
TIMBAL DE VEDELLA I TARONJA DE MENÚ
INGREDIENTS PER A 1 PERSONA:
 30 gr. Salsarancia - salsa amb arancia e cipolla*
 Fiokki di patate*
 200 gr. de carn picada de vedella
 Porro fresc
 2 rodanxes de taronja
 Cibulet al gust
 Sal i pebre negra al gust
PREPARACIÓ:
 Afegim la Salsarancia (un 20% en relació a la carn), una
mica de sal i pebre a la carn.
 Incorporem Fiokki fins a aconseguir una textura
consistent que ens permeti formar una bola en forma de
timbal.
 Col·loquem una làmina de taronja a la base i una altra en
la part superior.
 Decorem amb porro fresc i cibulet.
 Ho posem al forn 180° durant 15 minuts a dalt i a baix.

MENÚ
PASTÍS DE PATATES I
MANDONGUILLES
INGREDIENTS PER 10 PERSONES:
 500 gr. de Patate pronte al
naturale*
 15 gr. de Fiokki*
 150 gr. de Grancrema al Parmigiano
Reggiano in asettico*
 200 gr. de Salsadoro*
 400 gr. de carn picada de bou,
romaní al gust, sal i pebre al gust.

PREPARACIÓ:
 Tallar les patates en rodanxes no molt fines.
 Col·locar-les en el fons i els costats d’un motlle de 22 cm de diàmetre.
 Barrejar la carn picada amb els flocs de patates i la Grancrema de formatge parmesà i la Salsadoro i salpebrar.
 Fer 16 mandonguilles i col·locar-les sobre tota la superfície del motlle separant-les amb una rodanxa de patata.
 Posar al forn a 180º durant 30 minuts.
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6T+ Tallipes
Tel: 93 274 15 85
Sistemes de Tall i
Pes per a la indústria
alimentària.
Descompte del 8% en
servei tècnic, recanvis
i consumibles.

Confeccions Isabel
Tel: 93 218 62 67
Roba laboral,
confecció pròpia.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Calçat professional
Tel: 93 229 21 09
Calçat professional i
equips de protecció
individual.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Dielta Online, S.L.
Tel: 93 889 50 95
Equipament integral
per al professional de
la carn.
Descompte del 5%
per als agremiats.

Electrogram
Tel: 93 452 17 88
Balances, bàscules i
tot per l’alimentació.
Venda, servei
tècnic, disseny i
assessorament.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Importadora
Tudelana
Tel: 902 225 324
Distribució de productes per al sector carni.
10% dto (del primer
preu quan hi hagi
descomptes per
quantitat) i ports gratis
en comandes de més
de 90€.

Mainca
Tel. 93 849 18 22
Equipaments Carnis,
Descompte del 10%
per als agremiats.

Papeles Salvi
Tel: 937 180 312
Embalatges per al
comerç. Consultar
amb el Gremi.

Suministros
Pemece S.L.
Tel: 93 338 92 08
Assessorament i
solucions en higiene i
desinfecció.
Descompte del 5%
per als agremiats.

PratsNadal
Tel: 93 360 09 70
Servei integral per
al professional de la
carn: mescles d’espècies, preparats,
marinades, ingredients i additius; estris,
equipament, petita
maquinària.
Descompte 5%.

Rational
Tel: 620 378 266
Forns de cocció.
Descompte mínim del
20% assegurat.

Talenpo
Obres i reformes. Tots els
agremiats podran gaudir,
apart dels descomptes
habituals que es fan a les
nostres botigues, d’un
tracte preferencial a nivell
particular, ampliant les
mateixes condicions a les
obres a realitzar als seus
habitatges

Carrosseries
Barbany
Tel: 93 345 79 35
Isotermitzats i carrossats amb o sense
equip de fred, reparacions en general
i renovacions ATP.
Descompte del 5%
per als agremiats.

Cruz S.L.
Tel: 93 465 00 65
Disseny i desenvolupament de negocis.
Assessorament
comercial i projecte
tècnic i decoratiu sense càrrec per als agremiats, per a l’obertura
del seu negoci.

Jandre
Tel: 637 63 21 18/
628 91 29 80
Refrigeració i electricitat. Servei tècnic.
Primer servei, desplaçament gratuït.
Descompte del 10%
per als agremiats.

Banc Sabadell
Tel: 902 383 666
Serveis financers.
Targeta de crèdit
gratuïta i altres avantatges.

Car Service vehicle
de substitució, S.L.
Tel. 934 982 334
Servei de vehicles
(furgonetes isotèrmiques i frigorífiques)
de substitució.
Sense cost, en cas
d’accident per culpa
d’un contrari.

Gesame Food
Machinery, S.L.
Tel: 93 885 31 11
Maquinària per a
processats carnis.
Descompte del 10%
per als agremiats en
maquinària

Covipla
Tel. 93 407 36 81 /
656 796 648
Control i Prevenció
de Plagues i Sistemes
APPCC.
Descompte del 10%
per als agremiats.
Inspecció i Pressupost
sense compromís.

FnEnergia
Tel: 606 88 20 31
Optimització contractació elèctric i
gas - gratuït. Estudi i
propostes de millora
energètica i implantacions. Dte. del
10 al 15 %. Formació
gratuïta sobre estalvis energètics.

Prevengraf

Pell & Associats S.L.
Tel. 93 323 40 19
Assessorament i
gestió en temes
laborals (nòmines,
jubilacions...), fiscals
(comptabilitat,
impostos....), etc.
Consultes gratuïtes i
preus especials per a
la resta de tràmits.

Teyle

Impacta Group

Técnica y Legalización, S.L.P.

Agència de comunicació

Tel: 93 323 40 19
Llicències d’obertura,
d’obres i d’activitat;
assessorament
tècnic; projectes
d’instal·lacions, plans
d’emergència, etc.
Per als agremiats, primera visita gratuïta.

Telf. 93 423 84 04
Preus especials per als
agremiats. Comunicació digital (continguts
en xarxes socials) a
partir de 80€. Ofertes
especials per a web
amb posicionament
SEO.

TALL TRACTES PREFERENTS

Servei de Prevenció

Telf. 651443444 /
937360521
Servei de Prevenció
de Riscos Laborals.
Oferim un servei
personalitzat i preus
competitius a tots els
agremiats.

902 37 67 17

info@luzcocatalunya.es

609 73 47 25

ILUMINACIÓN ESPECIALIZADA EN ALIMENTACIÓN
* Iluminación A MEDIDA de: CÁMARAS ,VITRINAS,
CAVAS DE PRODUCTO y MURALES
* FABRICACIÓN PROPIA , PROYECTO y DISEÑO ,
VENTA , INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO

`

MAQUINÀRIA EN VENDA
Expositor mural frigorífic (180 x 130
x 65 cm) 650€. Congelador vertical
(175 x 75 x 74 cm) 700€. Mostrador 3
metres de llarg 250 € Pilons 2x 75 €
Sr. Rosa: 609 59 47 17

VENDA SEGONA MÀ
Hamburguesera Automàtica GASER
HA2200.
Producció fins 2200 ud. Mida fins
120mm, gruix de 4 a 34 mm.
Motor monofàsic 0,75 HP 230V 50 Hz.
Capacitat de tolva 15/25 kg.
Mides 70x60x64 cm. Pes 90kg. Cinta
transportadora 33 cm.
Molt ben conservada
Sr. Artur: 609 27 76 55

VENDA SEGONA MÀ
Forn elèctric per fer pollastres a l’ast
Hi caben 16
Sra. Vicky: 93 431 54 09

ES VEN ROSTIDOR ELECTRIC SENSE
FUMS
Pràcticament nou , preu molt
interessant.
Sr. Andreu: 646 46 25 66

MAQUINÀRIA EN VENDA
Caldera per coure pernil
Injectora
Sr. Miquel: 620 35 41 42

MAQUINÀRIA EN VENDA
Envasadora al vuit gran.
Hamburguesera manual. Taula inox
amb piló. Taula inox gran, per desfer
Serra. Màquina film. Màquina
registradora
Sr. Emili: 627 92 71 31

TRASPÀS CARNISSERIA
Mercat Sant Gervasi
Es traspassa per baixa, accident de
tràfic. Cambra doble. Magatzem
gran. Maquinària inclosa. Serra d’ós.
Envasadora al buit. Registradora.
Talladora de film. Picadora. Actualment
en funcionament.
Sra. Consuelo: 659 75 20 82

ES TRASPASSA PARADA AVIRAM I
CAÇA AL MERCAT DEL NINOT
13 m2 més un magatzem de 9 m2 al
soterrani del mercat. Parada situada
al passadís central, a prop de l’entrada
per c/Casanova. Proveït de maquinària
nova. Obrador amb aire condicionat.
Il·luminació LED. Fogons, parets i sòl
amb silestone antibacteris. Mercat
classe A reformat en 2016. Negoci
amb més de 20 anys d’antiguitat en
funcionament i a ple rendiment. El
motiu del traspàs és la impossibilitat
física del titular per continuar amb
l’activitat laboral.
Sra. Cecilia: 650 93 03 34

TRASPÀS POLLERIA (PER
JUBILACIÓ) Mercat Maignon Badalona
En ple funcionament i bon rendiment
2 números fa cantonada
Sra. Enriqueta: 93 389 51 60 /
93 388 67 32

TRASPÀS - LLOGUER POLLERIA
ROSTISSERIA C/ Martí 79 (Gràcia)
30 m2 obrador rostisseria
Sr. Justo 93 284 94 12

VENDA BOTIGA AVIRAM I OUS
C/Teodora Lamadrid, 12 Barcelona
30 m2 amb sortida de fums
Sra. Àngels: 615 65 15 51

TRASPÀS CARNISSERIA
Es traspassa concesió parada de
carnisseria al Mercat Municipal
d’Esplugues de Llobregat. 50 anys de
concesió. 25 m2.
Sr. Carlos 636 58 31 33

TRASPÀS CARNISSERIA/
POLLERIA/XARCUTERIA (PER
JUBILACIÓ)
A zona comercial de Sant Boi de
Llobregat per jubilació. 70 m2 amb
obrador magatzem. Cambra. Tota la
maquinària. Més de 40 anys al barri
amb molt bona clientela
Sra. Rosa 661 82 54 49

TRASPÀS CARNISSERIA (PER
JUBILACIÓ)
Mercat Sagrada Família. Parada número
86. Actualment en funcionament. Molt
bona clientela. Magatzem i càmera
particular. Tota la maquinària.
Sra. Montse 636 25 23 78

VOLS TRASPASSAR
O VENDRE LA TEVA
CARNISSERIA O
MAQUINÀRIA?

Anuncia’t a la secció
Venda/Traspàs de la
revista Tall

Per fer-ho, només has
de posar-te en contacte
amb el Gremi:
93 323 40 19
info@gremicarnissers.com
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Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en

Venda/traspas

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat. S’aplicaran les que estiguin en
vigor al banc en el moment de la formalització. Document publicitari. Fecha de emisión: Juliol 2019

Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços,
els despatxos professionals i les petites empreses es facin
grans.

1 /6

Compte Expansió

Negocis Plus PRO

Aquest nombre és indicatiu del risc del
producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més
risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

Bonifiquem la seva
quota d'associat

------------------------------------------------------------------------------------------

10%
de la seva quota
d'associat
màxim
50 €/anuals.*

+

0
comissions d’administració
i manteniment.1

+

TPV
amb condicions preferents.

+

Gratis
Servei Kelvin Retail, informació
sobre el comportament
del seu negoci.2.

-----------------------------------------------------------------------------------------Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

-----------------------------------------------------------------------------------------* Bonificació del 10% de la quota d'associat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per
a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo en la presa de decisions.
Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un mínim de 3.000 euros/mensuals (se
n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si el segon mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el
Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional. Oferta vàlida des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019.

bancsabadell.com

Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’
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Su carnicería, un proyecto de éxito.
45 años marcando la diferencia
Vitrinas frigoríficas a medida - Instalaciones integrales

www.cruzsl.net

93 465 00 65

cruzsl@cruzsl.net

